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ОПЕТ ЋЕМО ПРЕД ЊЕГОША
(уреднички увод)

Нео бич на је ова књи га као што смо два ве ка од ро ђе ња врховног срп ског 
пе сни ка обе ле жи ли на на чин нео би чан. Као да смо се уз тај ве ли ки до га ђај 
сне би ва ли и „ло ми ли прстe“ док смо о ње му пи са ли и тра жи ли ме сто где 
да на пи са но ка же мо у част све о бу хват не по е зи је. Док смо тек го ди ну пре 
Ње го ше вог да ту ма ко ји се са мо јед ном белeжи, виш Ср би је и по њој, сва ко-
ча сно, уз ве ли ке ре чи, та ли ре, пред ста ве и срод не ску пи не без ми ло сти 
сла ви ли два пој ма ко ја ве ћи на и не раз у ме, ни оно „ми лан ски“ ни оно „едикт“ 
(што је сте тре ба ло об ја шња ва ти – до га ђај је мно го век), док смо, да кле, пре-
ко мер но сла ви ли ца ра ко ји нам, ипак, ни је ни да ле ки род, го ди не три на е сте 
у на шем ве ку, усти ђи ва ли смо се да још јед ном по ка же мо на ко ли кој је ви-
си ни Вла ди ка Ра де, Пе сник над срп ским пе сни ци ма, Го спо дар Цр не Го ре и 
Бр да, тво ри тељ Лу че и Ви јен ца ко ји је у гла ви „ци је ла на ро да“, чи је сти хо ве, 
из ре ке, му дро сти и под у ке сва ког да на као не за мен љи ву по моћ у го во ре њу 
по на вља мо. А оно што се сву да у срп ском на ро ду, ње го вој ре чи и ми сли, 
до бро при ми ло и оти шло од ува до ува – „мри јет не ће док сви је та тра је“.

Па кад је већ та ко, а је сте још пот пу ни је, ов де са мо у на го ве шта ју, шта 
нас је сме ло да ка ко ва ља не про сла ви мо одав но слав но име пе сни ка ко ји је 
исто вре ме но и на род ски и фи ло зо фи че ски и ре ли ги о зни и осло бо ди тељ ски 
и пре ма ту ђи ну-осва ја чу горд, ју на чан и пра ви чан и „слам ка ме ђу ви хо ро ве“ 
и с ма ле ном сна гом и го спод ствен и ле по лик и от мен то ли ко да су му се 
цар ска вра та отва ра ла; 

ко ји је на ме сту где то ни ко не чи ни осор но ре као да род ње гов „не љу би 
лан це“;

ко ји је пре пе ван на европ ске је зи ке, на ја пан ски и ки не ски, па ре дом;
ко ји је у истом ма на сти ру где је свог по за слу га ма не мер љи вог прет-

ход ни ка (вла ди ку што је, бос и го ло глав, у ру ка ма др жао ка мен из мо ли тве 
и кле тву у по сла ни ци) све тим име ном на звао ка ко га и да нас у три пр ста 
др жи мо, где је Ње гош исто пре зи ме до био ко је још ни је озва ни че но, али ће 
се оно са мо по ста ра ти за та кве на ма не до вољ но појм љи ве ства ри;

шта нас је сме ло (то се пи та ње мо ра умно жа ва ти) да раз гла си мо ка ко и 
бро јем ма ли на ро ди има ју сво га Хо ме ра и Дан теа, сво га Шек спи ра, Ге теа и 
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Вол те ра, сво га Пу шки на, Сер ван те са, До сто јев ског, све до стој ни јег од до-
стој ног, па да и та ко бро јем ма ли на ро ди има ју оба ве зу, пра во и ду жност да 
дру ги ма по ну де нај бо ље што има ју;

ко нач но, шта би оме ло на ро де ко је смо име но ва ли њи хо вим пи сци ма, 
шта би њих мо гло да сме те, чак и да их не ко бли зу миш јег ме ста оте ра, да 
сво је нај бо ље из ра ни јих до ба не сла ве, да та ко не уз ди жу се бе, сво је име, 
сво ју тра ди ци ју, из ла зак на ви со ко?

Пи та ње је од ви шно. У исти мах је и чуд но. Уоп ште, ко би не што та кво 
пи тао? И ко би тре ба ло на упит да од го во ри? За што су се баш због Ње го ша 
сти сле и со бом за кло ни ле срп ске ин сти ту ци је, нај пре дру штве не, др жав не, 
па он да на уч не, про свет не, умет нич ке? За што су се по та ла у ши ли елит ни 
по је дин ци као да су у кри во ло ву? И, на по кон, да се вра ти мо књи зи пред ко-
јом смо, за што има мо збор ник ко ји ни је на уч ни у це ло сти, јер на уч ног ску-
па ни је ни би ло, ни је га мо гло би ти, ни су га по мо гли, ни су хте ли на то да 
окре ну гла ву јер су ис те гли врат гле да ју ћи она мо, јер су оба на чу љи ли да 
им ко не што не при го во ри, јер им је по си гур но и овла шно, ка ко се то ра ди 
у по вер љи вим при ли ка ма, ре че но да би Пе сник ко ји је пи сао да су „ле по, 
ли по, л’је по и ли је по“ ли сти ћи „исто га цви је та“, да би он мо гао би ти ри зич-
на име ни ца у пре го во ри ма на пу ту где, ка ко ка жу, дру гог не ма, јер се чу до 
с Ње го шем и ње го вим све том до го ди ло?

Отуд и још од не куд, из ту ђег за стра ши ва ња и до ма ће по слу шно сти, са 
ску по ва из СА НУ и АНУРС, са ни за ску по ва из Ма ти це, у ње ном нај ве ћем 
и нај ма ње по др жа ном прег ну ћу, из ода них ру ку ар хи је ре ја, ака де ми ка, про-
фе со ра, пи са ца, књи жев них кри ти ча ра, пре во ди ла ца, исто ри ча ра, фи ло зо фа 
и на уч ни ка раз ли чи тих стру ка, у та квом по рет ку и по срод но сти те ма раз-
вр ста них, има мо књи гу за ко ју је ипак ре че но да је нео бич на.

Сти гла је ова и ова ква књи га, на са свим нео че ки ван на чин по што је о 
Ње го шу го вор, из збу ње но сти (оп ште), из да вље не мо ти ви са но сти и ока сне-
ло сти (по је ди нач не), из по сло вич не не мар но сти пре ма се би (ре до ви те), из 
по вре ме не по вр шно сти ко ја ну ди та кве су до ве и про це не (ов де и опет), из 
ве жба ња соп стве не нар ци сои д но сти ко јој баш ов де ве ли ка сен ка не да је да 
ра сте (та ко јед ном или два пут), из по на вља ња за ва тре них ре чи ко је су у по-
на вља њу дав но са го ре ле (на ви ше ме ста), из на во ђе ња ту ђих ми сли као да су 
тек са да на ста ле као на ше (има и то га), из не мар но сти пре ма сти хо ви ма ко-
ји су на не ко ли ко на чи на и по се ћа њу на во ђе ни и у „за те за њу“ ки да ни, по-
не где и по три сти ха у ни зу пи са ни као јед на ре че ни ца (што оме та про ве ру 
и срав њи ва ње), из му дро сти ко ја уме на де се ти не на чи на да се у исту му дрост 
пре тва ра (где се мо ра ста ти и гле да ти), из при лич но на прег ну тих ста но ви-
шта да је Ње гош у сти хо ви ма при по ве дао по узо ри ма ко је мо же би ти ни је 
ни пре те ра но ма рио или, опет, да је ба нуо, од не куд, не зван, на го лу до ли ну, 
да ни шта ни је на шао и узео, да ни шта осим се бе ни је оста вио (што се у 
окол ним ра до ви ма увер љи во сум њи чи), из нео бја вље не Ње го ше ве би бли о-
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гра фи је, па се број та квих је ди ни ца и у шест хи ља да раз ли ку је (ка ко је и 
оста ло), из не на мер не се бич но сти да ли ће би ти до вољ но про сто ра и за оста-
ле ра до ве, из ра зних слич них по сту па ка ко ји су уред нич ки по сао спу та ва ли 
и ква ри ли, па се мо же учи ни ти да га ни је ни би ло.

Ла ко је ка за но у чи та њу пре по зна ти. Али, то ни при бли жно ни је глав-
ни на ни ти глав на осо би на ове књи ге о Ње го шу. Осмо тре не по вре ме не по ја-
ви це и рад ње, до пу ште не, ов де не ди ра не, да бо ме, по што сва ко ме ром сво је 
ре че ни це и на ла зи шта у њој са мом се би ме ру да је, та кви на но си (у прет ход-
ном одељ ку као уре ђи вач ко прав да ње по ми ња ни) исто вре ме но је су и до каз 
до кле смо сти гли у раз го во ру с Ње го шем и рав на њу са со бом и на шим опо-
ли ти че ним вре ме ном. Пре ма то ме, ва ља то утвр ди ти, је сте ско ко ви тим и „на-
уч но не чи стим“ ра до ви ма ме сто у овој књи зи. Је сте све та ко за то што ни смо 
мо гли при ре ди ти на уч ни збор ник ка да на уч ног ску па ни је би ло, али зна мо 
ка кав би на уч ни збор ник био да су се сво јим на уч ним ра до ви ма ја ви ли сто и 
че ти ри ауто ра, ко ли ко их је по тврд но на на ше по зив но пи смо од го во ри ло или 
се по сво јој же љи при ја ви ло. Је сте, да кле, ова књи га Спо ме ни ца Ње го шу за 
ње го ва два ве ка, а Спо ме ни ца не до но си са мо при ло ге по на уч ној ре гу ли. 

На шу за ма шну књи гу чи не два де ла. Пр ви део но си це лу гра ђе ви ну од 
ре че ни ца упу ће них Ње го шу. Бе се де има ју по бо жни за мах, во здиг ну ће пра-
во слав не ве ре и Вла ди ке Ра да као ње ног слу жи те ља, бе се де пе сни ка и дру гих 
љу ди ко ји уме ју с ре чи ма је су и за чи та ње на глас и за пре пи си ва ње у но тес 
у џе пу од ко шу ље на ле вој стра ни гру ди. Огле ди, рас пра ве, есе ји, освр ти, 
по ре ђе ња, све до че ња о пре во ђе њу, опи си Ње го ше вих пу то ва ња, ње го ви пре-
ци зно уоче ни трој ни обра сци, ге не тич ки и дру ги ко до ви, срод но сти с де се-
те рач ком и уче ном по е зи јом, та квом и по европ ском до зи ву и рит му, Ње го-
шев од нос пре ма ино вер ци ма, по себ но пре ма исла му, ње го ва по ли тич ка 
ка ме ном при ти сну та ми сао ко ја и та ква уме да се оти ма и ра сте, Ње го ше ви 
ис то ци из прет ход нич ко-уста нич ке и оста ле по ет ске усме но сти, ту ма че ње 
ко сов ског за ве та ко ји је це ли ном ње гов, опи си на ци о нал них сте пе ни ца ко-
ји ма оно ли ки, од два ме тра, с диг ну том гла вом и ка ми лав ком хо да по при-
род ном ре ду: Цр но го рац, Ср бин, Сло вен, па још, до на кров, ту ма че ња ка ко 
се при хва та ла ње го ва пре снич ка ми сао у по сле ње го шев ском до на ших да на 
вре ме ну, по гле ди на ње гов стих пре о све ште них стра на ца, ауто по е ти ка ко ја 
се за о де ва до след но шћу у сво јој не до след но сти, на дах ну ћа „во и стве ним“, 
„тра ги че ским“, му дро но сним, ле пот ним, џе фер дар ским, се но ко сним, рас-
пле те ним увој ци ма и свим „у бе суд ну зе мљу“, пре тво ре ње сти хом у по сло-
ви цу или обр ну тим по ступ ком, све тлост од Ге теа и Ву ка, по све те и оде Оцу 
Ср би је, Оби ли ћу, оно ли ким ли ци ма са за штит ним име ном Вук и бра ћи Мар-
ти но вић, цр но гор ској „сво бо ди“, на срп ском је зи ку и име но ва њу по срп ском 
на чи ну, „по шљед њем вре ме ну“ ко је не до ла зи, срп ству и у њем све му што 
је „за пје сну ство ре но“, ства ра лач ким и на ци о на лим спо на ма с уста но вом 
ко ја Спо ме ни цу Ње го шу „на сви јет из да је“, са ова квим и дру гим вред но сти ма, 



10

с опи си ма му зи ке ко ја је ком по но ва на на Ње го ше ве те ста мен тар не сти хо ве, 
та ква књи га пр ви пут ме ђу на ма је сте и ску по це но по у чан до каз ка ко смо 
се оду жи ли на шем не до гле да ном вла ди ци, пе сни ку, вла да ру и не бе сни ку 
Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу.

А до ку мен тар ни део књи ге све до чи о на ма да нас као из вор пр вог ре да. 
По зив за ме ђу на род ни на уч ни скуп и по пис два де се так те ма у ње му (ко је су 
се, ка жу, ка сни је на ије кав ском по не где об ли зни ле), па он да те шко слов но 
из ви ње ње и мол ба да ауто ри при ло ге ша љу за Збор ник (ка ко и је сте на ста ла 
ова Спо ме ни ца), упор на пи сма Од бо ра за про сла ву Два ве ка Ње го ша (уза-
луд на, за ту ре на), пи сма Ма ти чи на ко ја су се из гу би ла у глу ви лу (оно ли ко 
ар гу мен ти ма и ја сна и гла сна), све је то на ше 2013. го ди не сте че но „има ње“ 
ко је оста вља мо по том ци ма, са под ви же ни јем у са вре ме ној лек ти ри цр но-
гор ској где су ме ђу ђа ке по сла ли Ње го ша у та квим дроњ ци ма да га ни со ко-
ло во око не пре по зна је.

За хвал ност при па да сви ма ко ји су за Ње го ша и ње го ву Спо ме ни цу по 
са ве сти ра ди ли. А из ве штај о про сла ви ко ји за тва ра ову зна чај ну књи гу, на-
ста ја лу у 2013. и до ав гу ста 2014, ка да су сти гли по след њи при ло зи, ни је 
са мо оби чан до да так. Та мо се ви ди ка ко у исто риј ској не по го ди, у сме те ња-
штву сва ка кве сор те, у до слу шки ва њу и па ће њу са со бом, увек се на ђу оса-
мље ни ци ко ји зна ју да ће мо опет пред Ње го ша и при зи ва ју ре чи ма:

„Пре га о цу Бог да је ма хо ве!“

(сеп тем бар 2014)

Ми ро Вук са но вић
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Митрополит Амфилохије (Радовић)

ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТ ПРЕСТОЛА  
СВЕСВЈЕТИЈА ПО ЊЕГОШУ1

Предсмртно завјештање Петра II Петровића Његоша садржи несумњи-
во суштину и закључак његовог кратког земног живота и свеукупног њего-
вог дјела. У свом Завјештању, наиме, обраћајући се на почетку Богу библиј-
ско-литургијским ријечима „Слава Тебје показавшему нам свјет“ (Стих из 
свакодневног jутрења), „с надеждом“ ступајући к његовом „светилишту 
божественом“, он исповиједа срж своје вјере и садржај свог свеукупног жи-
вотног, умног и стваралачког опита. Па ће рећи: Твоје је Слово све из ништа 
створило, Твоме је закону све покорно.

Ово Његошево Слово, Ријеч, Логос, истовјетно је са Логосом Јовановог 
Јеванђеља, кроз које „све постаде“ како каже Св. апoстол Јован, „и без њега 
ништа не постаде што је постало“ (Јн. 1, 3). На почетку одмах треба рећи да 
се богословско-философска мисао Његошева – првенствено његово најзна-
чајније дјело, „Луча микрокозма“, чије одломке смо чули – темељи на првим 
стиховима Мојсијеве Књиге постања: „У почетку створи Бог небо и земљу. 
А земља бјеше без обличја, и бјеше пуста и бјеше тама над безданом“ (1 Мој. 
1, 1–2). По Његошу: Бог је свештеном мишљу скројио план битности, и 
рекао јој: „Буди!“, и роди се биће... („мисао“).

Ове ријечи боговидца Мојсија су тако органски, дубински уткане у 
Његошеву „Лучу микрокозма“ да би требало много времена да се пронађе 
све оно што су оне код Његоша надахнуле. Поред овога треба истаћи оно што 
је до сада веома мало, бар нам се тако чини, истицано као извор Његошевог 
виђења човјека и свијета, нарочито језика који употребљава – Откривење 
Јованово и поетски језик богослужења Цркве, као и молитвени доживљај 
свеукупне небоземне стварности у његовој интерпретацији. Уз то треба рећи 

1 Бесједа изговорена 16. фебруара 2013. године у Новом Саду на свечаној сједници 
Матице српске, наше најстарије културно-научне институције a поводом њеног 187. 
рођендана, којом је обиљежен почетак прославе 200–годишњице рођења највећег пјесника 
српског језика, митрополита Петра II Петровића Његоша.
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да је потпуно у праву Густав Крклец када каже да готово нико није продро 
у дубине Његошевих откровења. И заиста, дубине његових откровења – осо-
бито поменута „Луча микрокозма“ као и неке од његових пјесама и записи 
у његовој „Биљежници“ – својим пророчким и откровењским духом и јези-
ком измичу уобичајеној анализи књижевних и философских текстова, 
утврђивању њихових извора и утицаја. Поред тога што су, нпр. у „Лучи 
микрокозма“, присутни у великој мјери идеје и језик Јовановог Откривења, 
библијско-богослужбени језик и мисао, Милтон и други, о чему је већ то-
лико писано, овде је надахнуће, а опитно виђење превасходно, оригинално 
његошевско. Тешко је пронаћи у било ком извору који је користио Његош и 
који је утицао на њега ону визију саборну, унутарњу; визију која прожима 
Његошево дјело, која нарочито прожима „Лучу микрокозма“. Она је заиста 
нешто вансеријско. Покушаћемо да макар укажемо на неке основне ставове 
увида у откровењско-мистичне дубине Његошевог понирања у неизрецивост 
поретка, основа, трона, престола Вишњег на којем стоји, почива оно што он 
назива „свесветије“, што значи сви видљиви и невидљиви свјетови.

По њему јошт идеја људска тепа у колијевци нарјечијем ђетињским.2 
Он пита творевину да му „свету открије таину“ ради чега постоји, а она му 
„смијехом својим одговара“,3 све доказе земаљских мудраца, каже он, непо-
стојност колеба ужасна. Сви њихови докази нису ништа друго до кроз 
мраке жедно тумарање, до нијемо једно нарјечије. Сагледавајући своје и 
људско ништавило, питајући се да ли је живот сан или јава, он ипак закљу-
чује да је „твар Творца човјек изабрана“, да је човјек бесмртан, да је он 
„искра у смртну прашину“, „луча тамом обузета“. У њему се огледа „искра 
беспредјелног умасвевишњег непостижног Творца“. Оно што је за њега вео-
ма важно јесте човјек бачен на бурну брежину тајном руком смјелога случаја, 
али под влијањем тајнога промисла.

Јесте људски живот сновиђење страшно, али се ипак човјек, у том 
сновиђењу, налазећи се између сна и јаве, сјећа прве своје славе. Пјесник, 
поета за Његоша – онако како га он доживљава, доживљавајући себе само-
га – није човјек обичног знања и дара, његово звање је „свештено“, глас је 
његов неба влијаније, руководи га „луча св’јетла“, његов је „дијалект вели-
чество Творца“. Поета, дакле, има својства боговидца и тајновидца, видиоца 
и пророка, њему се сама Тајна открива и јавља. С обзиром на то да је све што 
постоји општега Оца поезија и с обзиром на то да Бог ствара све постојеће 
као први Поета (у изворном хеленском смислу ријечи, поета значи стваралац, 
творац), то није чудо да божанско свемогућство светом тајном шапти само 
души пламена поете. Да би „искра божествена“4 у човјеку допрла до тајне, 

2 Биљежница, стр. 372.
3 „Луча“, Посвета. Одавде па до следеће напомене сви наводи и парафразе су из Посвете 

„Луче“
4 „Луча“, I, стих 61–70; 90.
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до истине, она треба да се распали пламом бесмртности, да скине са себе 
непрозрачну смртности завјесу, да се ослободи од метежа овог ништож-
нога, од окова мртве тјелесине.

Попут Јовановог Откривења, као и свеукупног библијског Откривења 
до јављања архангела Гаврила Богородици, анђео је онај који доводи искру 
до небеских врата, уводи је у „творењем освештани храм“, у колијевку у којој 
севјечност одњихала; у опширно, како он каже, светилиште бића, ђе с’ 
рађају сунца и мирови, ђе вјенчано биће са зачатијем5. Та „искра бесамртна“ 
води „вјечноме огњишту“ и то су „небесна поља“, „блажено жилиште“, „све-
та слава небесне благости“.6 Та свијетла идеја, „зрачица идеје“ има границу 
до које допире, има круг возможности7 како он каже. Одатле – са те грани-
це до које допире та „зрачица“, та „искра божествена“ – анђео, који је „син 
бесмртни неба“, онај је који узводи поету на „бријег непознати“ силом „све-
те симпатије“,8 што значи: силом свете свепрожимајуће љубави, блискости 
којом је испуњена свеукупна божанска творевина, којом га узводи тамо гдје 
је прво блажено жилиште човјеково или како сам пјесник каже, на брежуљак 
један од топаза с кога види престол Миросијатеља.9

Није нимало случајно што Његош своје „Завјештање“ почиње ријечима 
славословља јутарње службе „Слава Тебје показавшему нам свјет (свјетлост)“. 
Свеукупно његово виђење, како тајне „Миросијатеља“, Творца, тако и Њего-
ве творевине, свих Његових свјетова, прожето је и испуњено свјетлошћу. Так-
во виђење је код нас, колико нам се чини, послије њега имао једино велики 
наш научник Никола Тесла. И по њему свеукупно биће има за суштину свјет-
лост, и то не обичну материјалну свјетлост, физичку, него свјетлост, како 
Никола Тесла каже, која милује. Тесла не објашњава ко је тај који милује 
свјетлошћу, али Његош га именује, па каже: по свештеној вољи Миродавца, 
Дародавца свјетова, рађају се сунца да се крсте у бесмртну свјетлост, кру-
нисана свјетлошћу вјечитом.10 Тако и „искра божествена“, душа, занешена 
Творца чудесима загранице воображенија11 (могућности, представе, уобра-
зиље) – а спасена анђелом од унинија, од чамотиње, од гњилости – сија огњем 
Створитеља… за небо створена, бесмртнијем Богом помазана,12 „божестве-
ним електризмом“13 испуњена. Ово Божије Помазање, које колико ми се чини 
једино овдје помиње Петар II Петровић Његош, представља Духа Светога, 
како Га назива неки од Светих апостола у својој посланици.

5 Исто, стих 70–79.
6 Исто, стих 81–93.
7 Исто, 131–142.
8 Исто, стих 169–175.
9 Исто, стих 219. и 224.
10 Исто, стих 276–279.
11 Исто, стих 308.
12 Исто, стих 321–323.
13 Исто, стих 160.
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Небеса имају свој план, свето правило, свештени закон, поредак – ред 
свештени на свему царује,14 сачињен божанском премудрошћу. Библијско 
стварање свјетлости и раздвајање свјетлости од таме, како је описано у књизи 
Постања, представљају основну Његошеву тему у „Лучи“, по њима се у 
„предјелима ноћи и хаоса“ „буде сунца и мирови“,15 а свјетлост одржава 
побједу над царством мрака, над „мрачном колијевком“, над „мртвим пра-
вилом“, „нијемим царством“.16 У центру свјетлости свјетова, било да су без-
бројна сунца или небеске силе ангела и архангела, уздиже се свештена 
„Гора“,17 шар небеса престолодржнога,18 „средина свега простора“, око које 
су „милиони кола небеснијех“.19

У свему пак постојећем, па и у атому студеноме, који предвјечним 
санком спава, виде се симбол божествени и некога бића клица, у мрачним 
просторима под хаосне густе тмуше видиш оком магическим ђе с’ ускрса 
сјеме таји.20 Ова идеја ускрса и сјемена ускрса у сржи бића је изузетно зна-
чајна за Његоша и, као што ћемо видети, везана управо за оно што је и пуноћа 
његове „Луча микрокозма“ – за његову поему о Христовом Васкрсењу и о 
Христу Васкрсломе. Њиме се, тим сјеменом, у њедру свесвјетија бесмртне 
искре роје – тако је и у оностраним дубинама бића, тако је и на земљи гдје 
сва сјемена отежана светом клицом надају се пламену сунца да би њиме 
воскреснула.

Господњом силом свемогућом свјетови по простору миле, свугдје је и у 
свему сила Свемогућег оставила чудесне трагове и покрила тајности завјесом 
којима миле творенија сништожности (од ништавила) к слаткоме битију.21 
Сви свјетови, свесвјетије, представљају храм – Господ је себи храм дига над 
свима, што сав страшни простор обузима… Сви свјетови вјечним факелима 
кружају се Твојим небесима, служе храму за свјетила Твоме, служе општем 
Оцу превјечноме.22 По Његошевом виђењу у „средишту“, у „небесној равни“, 
у „небесном простору“, на тој „Гори“ која се уздиже изнад свих гора, дакле, 
у средишту тога храма свеобухватног, стоји диск средине, како га он назива, 
с ког лучах пламови свуд се сипљу како вихорови.23 Тај „диск средине“, или 
„престол сјајни Оца вјечности“ или „силна осовина на којој се дивна свесветија 
окретају као вихорови“,24 или олтар Вишњега из њега се луче бесамртне на 
све стране ријеком сипају,25 уздиже се„наврх Горе“ која се зове „планина 

14 „Луча“, II, стих 70.
15 „Луча“, III, стих 92–93.
16 Исто, стихови 74, 96. и 77.
17 „Луча“, II, стих 112.
18 „Луча“, III, стих 158.
19 Исто, стих 160–162.
20 „Људевиту Штуру“, стр. 705.
21 [Југ завија разјари се море], стр. 712.
22 [Ради човјек све што радит може], стр. 715.
23 Исто.
24 „Шћепан Мали“, III, 7, стих 453–455.
25 „Луча“, I, стих 241–242.
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превјечнога Оца вјечности“, „колијевка“ одакле је прва искра сјекла, у предје-
ле ноћи ускочила и свјетлости облик показала.26 Она се зове „Гора 
тронодржна“27 одакле се са свјетлошћу прва свему бићу насмијала зора.28 То 
је и „Престо престола“ над којим се сјајно коло креће, али је оно милионе 
путах од свакога веће и сјајније;29 То је круна Бога истинога, са којом је сам 
себе вјенчао над вјечношћу и над временима.30 Свете свјетоносне свјетове 
прожима „свето правило“, свештени закон, по којем миријаде сјајнијех сунаца 
… за свијетле власе повјешане, лију свјетлост у опширну сферу,31 а све је 
запаљено огњем бесмртнијем, вјечним огњем свеште не љубови.32 Ово је 
везано за оно што је Никола Тесла као научник доживио и осјетио.

Све је то свесветије Вишњи сам „могућијем Словом“33 утврдио. Дакле, 
не само у његовом „Завјештању“ него и на многим другим мјестима у њего-
вим списима, нарочито у мањим његовим пјесмама, помиње се Слово, вјеч-
но Слово Бога вишњега. Он је све утврдио својим Словом, вјенчао их светим 
магнетизмом, привлачношћу, те погледом један другог држи.34 Дакле, 
свјетови се држе узајамно један за другога и погледом који је испуњен уп-
раво том силом и снагом неизрециве љубави. Ови „закони општег поретка“ 
су Божији „аманет а живот природе“,35 „строги закони свете правде“.36 Од 
тога једног Слова Божијег устрепећу бездне и мирови.37 Тај ланац миродрж-
ни, свеза која одржава свјетове у јединству, јесте у ствари свемогуће Слово 
Створитеља,38 рећи ће владика Раде, а не било какви алмазни или други 
стубови. Дакле, то Слово свемогућег Створитеља је она кохезивна унутарња 
сила која одржава све свјетове у јединству. Тај престол Оца превјечнога ста-
рији је од почетка и краја, од начала и конца.39

Послије битке на небу између Сатане и архангела Михаила и Гаврила, 
у којој је у почетку учествовао и Адам са својим легионом, па се послије 
трећег дана боја покајао, то свето Слово премилосна Оца, зауставило је 
Адамов легион од вјечне погибије својом свемогућом вољом,40 да би за њега 
била створена земља рад временог тешког заточења,41 како каже Његош.

26 „Луча“, II, стих 121–130.
27 Исто, 115.
28 Исто, 135–136.
29 Исто, стих 141–146.
30 Исто, стих 151–153.
31 Исто, стих 147–150.
32 Исто, стих 17–18.
33 „Луча“, I, стих 243.
34 „Луча“, III, стих 259–260.
35 Исто, стих 261–262.
36 Исто, стих 238.
37 Исто, стих 310.
38 Исто, стих 337–338.
39 „Луча“, IV, стих 29–30.
40 „Луча“, V, стих 131–133.
41 „Луча“, VI, стих 15.
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Престол, пак, средиште храма Вишњег, служи живог плама источни-
ком, служи Божијим вјечним жртвеником.42 То је олтар храма Вишњег 
усред свесветија, којем пјевају сва небеса, а милиони звијезда представљају 
кандила што даноноћно пред Божијим лицем горе: Свак уз своју нека лети 
зраку, простора је доста к жртвенику.43 Закон свештени који је основ све-
све тију уписан је и на таблицу људске душе – поета је безброј пута, огњем 
све тим опит, тражио престол сјајни Оца вјечитости,44 гледајући га уздиг-
нутог у свим свјетовима.45 Кад год би му се душа запалила „ватром поезије, 
тада би му се топила у химне и у лиру заиграла“.46 Дубље гледано, славосло-
вље, појање, благодарење је по Његошу уткано у биће свесветија – од атома, 
искре, до свесветија самога. При том он је свјестан да „слаба хитрост“ ње-
говог ума није у стању да испита и дотакне Божијег „сушчества величество“.47 
Све је усмјерено, и мирис чисте људске жртве, Божијем престола жртвенику. 
Богу – који „сједи на престо небесни“ и својим „свемогућим зажиже погле-
дом сва свијетла кола у простору“48 – у бескрајности, гдје су сунца капље 
свјетле, а мирови (свјетови) једва видне искре,49 приноси се жртва с олтара 
чистога сажежена на славу неба, на олтар Вишњега. У свему се од најмањег 
до највећег „Свети Творац“ прославља, „величеством сјаје“, „све га слави“.50 
У свему се назире „могуће Слово“ Творца и доживљава виђење свјетлости 
свјетовах у преблагог Оца, пресвијетлог Поете, који сједи на трону твори-
телном зањат поезијом,51 творителном блиста поезијом, жертва Ти се 
благодаренија на све сјајне сажиже мирове у чистоти луча огненијех.52

Жртвоприношење, дакле, које је у природи Христове личности, Хрис-
та као Слова Оваплоћеног и Распетог, уткано је у свеукупну Божију творе-
вину и у њену унутарњу свеукупну структуру. То се види и по томе што је 
Вишњи Слово своје возљубљено „обукао у человјечество“.53 Дакле, Слово 
је уткано у свесветије, а у исто вријеме то исто „Слово возљубљено“ Оца 
небескога облачи се у человјечество, и „Словом могућијем Творца“ земља 
добија своје „теченије“, свој ход, свој смисао.54 Зато пјева Његош, исказујући 
дубоку истину не само о ономе што се догађа на земљи када се Бог Логос 
обукао у человјечество него и у природи и на значенију свесветија: Није ово 

42 Пјесме, Рим, 1. јануар 1851. Уписано на куполи Светог Петра.
43 Пјесме, На завидника; Поздрав роду, из Беча 1847.
44 „Мисао“, 45–47.
45 Исто, стих 56–57.
46 Исто, стих 108–110.
47 Види „Вечерња молитва“, стр. 730, стих 58–60.
48 „Горски вијенац“, стих 743–745.
49 „Луча“, I, стих 5–6.
50 Исто, стих 116–120.
51 „Луча“, III, стих 3.
52 Исто, стих 34–37.
53 „Луча“, VI, стих 266.
54 Исто, стих 199–200.
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наступ неки лунатике али клапње, но свештена Литургија у сабору свесве-
тија.55 Ово је израз Његошев који, бар што се мене тиче, нијесам нигдје срео, 
ни у православном предању, нити у философско-теолошком. Дакле, све то 
што је он осјетио, доживио, што је видио, а не само о њему мислио, то је 
„свештена Литургија у сабору свесветија“. Само је Његош доживио, видио 
Литургију у бићу свесветија, свесветије доживио као Литургију.

Још је једна његова истина везана за „Слово које је све из ништа ство-
рило“ – у свему, у природи свега: „ускрса се сјеме таји“. Ја сам навео овдје 
само неколико мјеста, а има их више гдје он открива да је васкрсење, да је 
ускрс, да је клица живота, уписана у све мракове, у сва видљива и невидљи-
ва створења, и као таква та искра је у ствари предуказање, припрема за 
тајну Христовог Васкрсења. Отуда Васкрсење Христово, којим он завршава 
„Лучу“, није нешто туђе бићу, творевини, него представља врхунац ствара-
лачког чина Бога вишњега и Слова Божијег кроз који је све постало што је 
постало. Тако да он и завршава своју „Лучу микрокозма“ оним знаменитим 
стиховима:

О, преблаги тихи учитељу,
Слатка ли је света бистра вода
С источника твога бесмртнога!
Од твога су св’јетлога погледа
Уплашене мраке ишчезнуле,
Од твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари;
Васкрсењем смрт си поразио,
Небо твојом хвалом одјекује,
Земља слави свога Спаситеља!56

Једном ријечју, Слово Оваплоћено представља стожер свеукупне Ње-
гошеве мисли, његовог тајновиђења, његовог опита, боље речено представља 
његово пророчко виђење и његов увид у тајну Божију, у тајну престола 
Вишњег, у тајну свих свјетова, у тајну Божијег свесветија.

Ето толико о овом тако значајном моменту у Његошевој мисли; о овој, 
рекао бих, најдубљој истини која прожима свеукупно његово богословље и 
философију, као христоцентричност престола Вишњег који је, по Његошу, 
у основама свеукупног поретка свесвјетија, свих видљивих и невидљивих 
свјетова.

55 „Људевиту Штуру“, стр. 705.
56 „Луча“, VI, стих 271–280.
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Епископ Јоаникије (Мићовић)

ЦАРСКА ПОРФИРА

Ње го шев пје снич ки из раз аутен тич ног ми стич ког до жи вља ја ка-
рак те ри ше сло је ви тост зна че ња и је згро ви тост ми сли. Ње го ва ми сти ка и 
по е ти ка не тр пе по ја шње ња и пој мо ве. Оне су усмје ре не на пре но ше ње 
до жи вља ја и ду хов них от кри ћа; слу же се нај ду бљом сим во ли ком и тер-
ми ни ма апо фа тич ког бо го сло вља. Све то ду хов ска зна ко ви тост та ин стве-
не пор фи ре, нај ми стич ни јег Ње го ше вог сим во ла Бо жи је цар стве но сти, 
има осно ву у ико но гра фи ји и у пи са ном пре да њу ис точ но пра во слав не 
ду хов но сти.

Кључ не ри је чи: Бог, Ње гош, цар ска пор фи ра, ми сти ка 

Мно ги уче ни љу ди из мје шта ли су Ње го ша из Пра во сла вља. Нај че шће 
су га до во ди ли у ве зу са пла то ни змом, упо ре ђи ва ли са Зо ро а стром и Мил-
то ном, на ла зи ли код ње га ути ца је ма ни хеј ства, бо гу мил ства и ка ба ле.

Сту ди ја Св. Вла ди ке Ни ко ла ја о Ње го ше вој ре ли ги ји ни је на пи са на као 
апо ло ги ја Ње го ше вог Пра во сла вља, ни ти је по ре кла ути ца је раз ли чи тих 
ду хов них стру ја ња на Ње го ше во дје ло. Ве ли ка ври јед ност ове књи ге, из ме-
ђу оста лог, и у то ме је што ни гдје не пре на гла ша ва зна чај раз ли чи тих ути-
ца ја на Ње го ша. Осим то га, да је до вољ но про сто ра Ње го ше вој ори ги нал но-
сти и пје снич кој сло бо ди, чи ме је из бјег ну то ис ку ше ње да се пје снич ко 
дје ло вред ну је кроз при зму би ло ко је дог ма ти ке.

Те ма Ње го ше ве пра во слав но сти ни је ла ка ни за ње не апо ло ге те ни за 
оне ко ји је оспо ра ва ју. Због еле ме на та уче ња о пре ег зи стен ци ји, Ње гош за-
да је про бле ме они ма ко ји би хтје ли да га ви де као пра во слав ног ми сли о ца. 
Ту ма чи има ју про блем с Ње го шем, би ло од сту па њем од основ ног ка рак те ра 
ње го вог дје ла, би ло упро шћу ју ћи ње го ву ви ше слој ност пре ма иде о ло шком 
обра сцу ко ји не мо же да по кри је све сло је ве овог дје ла. Ка да се Ње го ше во 
укуп но дје ло са гле да ва у ње го вој ви ше слој но сти, уну тра шњој по ле мич но сти 
и по себ но ње го вој ско ро не у по ре ди вој ду би ни, от па да ју сва она ту ма че ња 
ко ја Ње го ше вом дје лу оспо ра ва ју пра во слав ни ка рак тер.

За сва ки ра ци о на ли стич ки при ступ, с јед не или с дру ге стра не, не во љу 
пред ста вља то што се Ње гош као ми сли лац ни је из ра жа вао ка те го ри ја ма 
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те о риј ско-пој мов ног апа ра та, не го је сво јој ми сли на ла зио од го ва ра ју ћи пје-
снич ки из раз.

Ње гош се по ја вио као из вор ко ји про кљу ча у пу сти њи, као ду хов ни 
го ро стас не у по ре ди ве ге ни јал но сти, али ду бо ко уко ри је њен у ду хов ном и 
кул тур ном на сље ђу срп ског на ро да. Оно што је Ми лош ме ђу ње го вим ју на-
ци ма, то је Ње гош ме ђу срп ским пје сни ци ма; као што Ми ло ше ва прав да 
за сја „на раз ва ле цар ства ју нач ко га“, та ко и Ње го шев дух си ја на раз ме ђи ма 
кул ту ра и ци ви ли за ци ја. Он си ја; ње го ви ту ма чи има ју дви је мо гућ но сти: 
или да се огле да ју у ње го вој свје тло сти, или да се на ђу у ње го вој сјен ци.

Ва жан еле ме нат Ње го ше ве ре ли ги је је ми стич ки до жи вљај ко ји ни је 
аде кват но вред но ван у ли те ра ту ри о ње го вом књи жев ном дје лу.

По је ди ни ту ма чи уоча ва ли су зна чај ми сти ке Пу сти ња ка це тињ ског, 
али су је у ве ћи ни слу ча је ва ве зи ва ли за не хри шћан ска из во ри шта.

Ње го шев пје снич ки из раз аутен тич ног ми стич ког до жи вља ја ка рак те-
ри ше сло је ви тост зна че ња и је згро ви тост ми сли. Ње го ва ми сти ка и по е ти ка 
не тр пе по ја шње ња и пој мо ве. Оне су усмје ре не на пре но ше ње до жи вља ја и 
ду хов них от кри ћа; слу же се нај ду бљом сим во ли ком и тер ми ни ма апо фа-
тич ког бо го сло вља.

По не ким спољ ним озна ка ма ви ди се да је Ње го ше ва ми сти ка пре дањ ска. 
Кроз њу ве је дух би блиј ско-све то о тач ких ду хов них от кри ћа и со зер ца тељ-
не ми сти ке. Оту да срод ност са фи ло нов ским и нео пла то ни стич ким ду хов ним 
ис ку ством: Фи лон је из ра стао из ста ро за вјет но-је ли ни стич ког пре да ња, а 
нео пла то ни стич ка ми сти ка је кр ште на и про ду бље на кроз под виг и ис ку ство 
Ота ца и Учи те ља Цр кве, од Ори ге на, Ма ка ри ја Еги пат ског, Псев до Ди о ни-
си ја, до Мак си ма Ис по вјед ни ка и оста лих.

Ако код Ње го ша уоп ште има те о ло ги је, он да је она по нај ви ше у ње го вој 
ми сти ци. Са свим јој при ли чи на зив ко ји је из ве ден из ње го вих сти хо ва: бо го-
сло вље по зви је зда ма.

Сље де ћи сти хо ви ис ка зу ју тај чу де сни, и у на шем пје сни штву не у по-
ре ди ви опит:

О, не ви ни си но ви прирoде,
(...) Ви пре срет ни по кло ни ци сун ца!
Ви сте вјер ни не бе сни си но ви,
Вас свје ти ла лу че жи во твор не
Но се Твор цу, лу чах ис точ ни ку,
Луч је сјај на бо го сло ви ја вам
Луч вам жер тву у не бо уво ди,
Луч вам Твор ца освје тља ва ду шу (ЛМ, 6, 260–270)

Ако би смо ка за ли за ове сти хо ве да су кон тем пла тив ни, или иси ха стич-
ки, не би смо по гри је ши ли, али та од ре ђе ња ипак ни је су до вољ на. Они су 
исто вре ме но ог ње ни и са знај ни! Про ја вљу ју не у по ре ди ву ег зи стен ци јал ну 
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си ли ну и кон цен тра ци ју, је зич ку екс пре си ју, ум ну, вр то гла ву ви си ну и ду-
хов ну усред сре ђе ност, што све са бра но до но си – по сљед ње от кри ће! Луч 
вам жер тву у не бо уво ди. Ка ква жер тва? Жер тва ду хов ног пре о бра же ња 
ко јом се ула зи у не бо. Пје снич ки је зик, ов дје ви ди мо, да је ви ше мо гућ но сти, 
не го бо го слов ски. Или, ов дје се ра ди о сје ди ње њу пје снич ког и бо го слов ског 
от кри ћа? Пје снич ки је зик ја вља жи во твор но бо го сло вље, и бо го сло вље на-
ла зи пје снич ки је зик да би по ка за ло сво ју жи во твор ност. И у том сје ди ње њу 
не по сред но се раз от кри ва уну тра шњи иси ја ва ју ћи (ми стич ки) про стор, – 
уну тра шња стра на је зи ка и ис ку ства, ко ја цвје та лу чам(а) све ште ни ем.

Уко ли ко би смо тра жи ли нај кра ће од ре ђе ње Ње го ше ве те о ло шке ми сли, 
не ће мо по гри је ши ти ако је на зо ве мо те о ло ги јом свје тло сти. Она је исто вре-
ме но и те о ло ги ја бо жан ског ства ра ла штва, од но сно бо жан ске по е зи је, али 
и јед но и дру го об у хва ће но је те о ло ги јом свје тло сти. Ства ра њем но вих свје то-
ва ши ри се област свје тло сти на ра чун про сто ра та ме. У пер спек ти ви бо жан-
ског ства ра ња „ври је ме ће и тој цје ли до ћи / да се мрач не безд не осви је тле“ 
(ЛМ, 3. 89–90). Ње гош схва та Твор ца као вјеч но дје лу ју ћег и вјеч но об дје-
ла ва ју ћег у про сто ру не пре о бра же них и нео сви је тље них про сто ра би ћа.

Сва ка твар у ство ре ном сви је ту ду бо ко у сво јим ње дри ма скри ва чув ство 
за бо жан ску свје тлост и њој се окре ће. За то сва ка твар, од цви је та до сун ца, 
про сла вља Го спо да:

 
нај ма њи те цвје так сла ви 
ка нај ви шег свје тлост сун ца

(Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу, 104–105)

Бо жан ска по е зи ја не огра ни ча ва се са мо на про сто ши ре ње свје тло сти 
и ства ра ње но вих свје то ва. Ци је ло ство ре но би ће, не бо и не бе са, ми ро ви и 
умо ви Бож ја су по е зи ја ко ја се пре тва ра у за јед нич ки сла во пој Бо гу не ба и 
тво ре ви не: 

 
Све ди во те не ба и не бе сах,
Све што цвје та лу чам све ште ни јем,
Ми ро ви ли ал’ умо ви би ли,
Све пре ле сти смрт не и бе смрт не 
Што је ово ску па све ко ли ко
До оп ште га Оца по е зи ја?

(ЛМ, По све та, 171–176) 

На дах ну ће бо жан ском по е зи јом Ње го ша је до ве ло до са зна ња да је ци је ла 
тво ре ви на об је ди ње на бо жан ском свје тло шћу, да се сви свје то ви укљу чу ју 
у је дан хор ко ји у хар мо ни ји гла со ва про сла вља Бо га. Кад пје ва о би ћу ко је 
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ври у лу че сјај не, о ми ро ви ма и умо ви ма ко ји цвје та ју у све ште ним лу ча ма, 
он из ра жа ва свој до жи вљај је дин ства ци је ле тво ре ви не ко ју об је ди њу је и про-
жи ма бо жан ска свје тлост. Ње но дје ло ва ње, вре ње и цвје та ње из јед на ча ва се 
са бо жан ском по е зи јом.

Оно што Ње гош го во ри о бо жан ској по е зи ји у са гла сно сти је са уче њем 
о ко смич кој ли тур ги ји чи је су осно ве по ста ви ли про ро ци и Све ти Оци, а као 
по себ ну те му фор му ли са ли су је са вре ме ни бо го сло ви. Зна че ње пса лам ских 
сти хо ва: „Не бе са ка зу ју сла ву Бо жи ју, дје ло ру ку ње го вих ја вља свод не бе-
ски“ (Пс. 18, 1) и „све што ди ше не ка хва ли Го спо да“ (Пс. 150, 6) код Ње го ша 
je нашлo ши ро ку при мје ну. Он про сла вља Бо га ко ји сво јом ри јеч ју по кре ће 
ци је лу тво ре ви ну и ди ви се ње го вим тво рач ким дје ли ма ко ја сла во сло ве 
(„ка зу ју“) све мо гу ћег Твор ца. (Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу 27–37)

Ње го ше ва фи ло со фи ја при ро де сва је у ду ху те о фа ни је: по сред ством 
при ро де Бог от кри ва сво ју тво рач ку моћ и сла ву. У том сми слу он про сла вља 
Бо га Твор ца и ње го ва дје ла бо го ја вљен ском ли тур гиј ском хим ном ко ју ко-
ри сти уз ма ле из мје не и до пу не:

 
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 не ма (ЛМ, II 48–50)

Цио ко смос је на то пљен свје тло шћу и та јан стве ном ре чи то шћу (Би ље жни
ца). Ти ме је тво ре ви на оспо со бље на да при но си Бо гу жер тву хва ље ни ја у 
чи сто ти лу ча ог ње ни јех (ЛМ, III 35–37).

Код Ње го ша је по јам жр тве вр ло сло је вит. Врх бо го слов ског зна че ња 
овог пој ма је „жер тва бла го да ре ни ја“ ко ја се по ис то вје ћу је са све том ли тур-
ги јом као пу но ћом бо го слу же ња. У Лу чи се про сла вља ње Бо га од стра не 
ци је ле тво ре ви не до жи вља ва као њен са мо жр тве ни при нос ко ји се укљу чу-
је у ли тур гиј ско сло ве сно све ште но деј ство и са њим по ис то вје ћу је. Жер тве 
ми ро ва и тво ре ни ја об је ди њу ју се и на ла зе свој из раз у јед ној жер тви бла го-
да ре ни ја – Све тој Ли тур ги ји, на ко ју Ње гош по ет ски ука зу је за кључ ним 
сти хо ви ма Лу че:

Не бо тво јом хва лом од је ку је,
Зе мља сла ви сво га спа си те ља! 

(ЛМ VI, 279–280)

Ње гош је до спи је вао не са мо до от кри ве ња опо сре до ва них тво ре ви ном 
не го и до не по сред них от кри ве ња. У пје сми Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу 
пје сник, сто је ћи пред не при ступ ним Бо гом ко ји скри ва сво ју сјај ност „мно го-
струч ним по кри ва лом“, ис по ви је да сво ју жар ку же љу да га ви ди, или ба рем 
ње го ву сјен ку. Ов дје је Ње гош на тра гу си нај ског от кро ве ња. Не до спи је ва 
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до не по сред ног ви ђе ња ли ца Бо жи јег не го до ви ђе ња Бо га из за кло на, с ле ђа, 
до ви ђе ња Бо жи је сјен ке. Си нај ску ми сти ку озна ча ва ју сим во ли: сјен ка, за-
клон, Мој си је во там но по кри ва ло. Ње го ше ви ми стич ки сим во ли раз ли ку ју 
се кон тек сту ал но и по ври јед но сти, али и по ред то га нео до љи во под сје ћа ју 
на сим во ле си нај ске ми сти ке. Ако обра ти мо па жњу на ми стич ко зна че ње 
мра ка и но ћи у Ње го ше вим дје ли ма има ће мо сна жну асо ци ја ци ју си нај ског 
(при)мра ка ко ји као сим вол ка рак те ри ше апо фа тич ко иси ха стич ко бо го сло-
вље и пра во слав ну ми сти ку... За вје са је не што дру га чи ји, али је сим вол 
сро дан мно го струч ном по кри ва лу: с јед не стра не ука зу је на не са зна тљи вост 
Бо га и бо жан ског, а с дру ге, сво јом по кре тљи во шћу, омо гу ћа ва да мо же мо 
на зре ти „бо жан стве ну си лу и мо гућ ство“. 

Ти нај ви ше за вес мрач ну ди жеш
И ис под ње мож на зр је ти ма ло
Бо жен стве ну си лу и мо гућ ство
И кра со ту не бе сни ех стра нах.

(Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма, ст. 39). 
 
У Лу чи ми кро ко зма, су сре ће мо се већ са ду хов но зре лим пје сни ком, 

чи јем се ду ху не по сред но от кри ва ју не бе ске по ја ве, ко је иси ја ва ју бо жан-
стве ну тај ну.

Сти хо ви с по чет ка III пје ва ња Лу че

Све мо гу ћи на трон сје ди ја ше,
Та ин стве ном укра шен пор фи ром, 
Тво ри тел ном за њат по е зи јом (ЛМ, 3. 13)

да ју ико нич ни опис Бо га пред ста вља ју ћи га као Ца ра. Та пред ста ва за о кру-
жу је се у на став ку опи сом цар ске кру не у ње ној ље по ти и свје тло сном деј ству:

 
Бје ше све та кру на ми ро дав ца
Сво јим ви дом не бо укра си ла,
Бје ху ње ним пла мом ве се ли јем
Узи гра ла не бе сна свје ти ла 
И сре бр не стру је бе смр ти ја (ЛМ, 3. 11–15) 

Ова кви пје снич ки мо мен ти из Лу че, ко јих ни је ма ло, не по сред но го во-
ре о си ли ни епи фа ниј ског при су ства, и от кро вењ ском су сре ту у ко јем се не 
мо же оста ти ду го. Не мо же се оста ти ду го (Сва ти ов дје ги ну пон ја ти ја... 
Лу ча), јер је и чо вјек и ко смос пун нео т кри ве них там них про сто ра, ко ји га 
при те жу зе мљи, и ње ним мрач ним про сто ри ма. 
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Још у По све ти, гдје је ја ко на гла ше на уда ље ност и ско ро оди је ље ност 
про ва ли јом тва ри и Твор ца, али, у да љи ни се ипак на зи ре Цар ва се ље не ко ји 
др жи и на бљу да ва, чо вје ку не до се жни сми сао и ље по ту ко смич ког по рет ка:

Дан ти свје тлост кру не по ка зу је,
Ноћ пор фи ре тво је та ин стве не 
Не по њат на чу де ства ди во тах;
Твар ти сла ба дје ло не по сти же,
Са мо што се то бом вос хи ћа ва 

(ЛМ, По све та, 146–150)

Пје сник про сла вља Бож ју ства ра лач ку све моћ да ју ћи естет ски из раз 
свом ду бо ком ми стич ком до жи вља ју. Ов дје се мо гу раз ли ко ва ти два ви да 
цар стве не ми сти ке: днев ни и ноћ ни. Њи хо ви сим во ли су кру на и пор фи ра.

Бо жан ска кру на пред ста вља ема на ци ју ства ра лач ке свје тло сти ко ја об ли-
ку је, про жи ма и по кре ће цио ко смос. Ње но је деј ство вре ње и цвје та ње све-
ште них лу ча у ство ре ном би ћу. Ње ном пла му од ко јег „узи гра ва ју не бе ска 
свје ти ла и сре бр не стру је бе смр ти ја“, свој стве на је нео бја шњи ва ве се лост. 
Она је знак ме та и сто риј ске Бож је по бје де над смр ћу, цар ством мра ка и ње-
го вим на ка зним ли ко ви ма, и, исто вре ме но, – за вјет ни знак Бож је од лу ке:

Да ће мра ке го нит за пре дје ле 
И гра ни це освј’етли ти би ћа 

(ЛМ II, 156–157).

Свој ства ко ја се у прет ход но ци ти ра ним сти хо ви ма при пи су ју кру ни, 
на дру гим мје сти ма пред ста вље на су као лич на свој ства Бо жи ја. У Лу чи се 
пје ва о пла му кру не од ко јег узи гра ва ју не бе сна свје ти ла, а у Гор ском ви јен цу 
про сла вља се Бог ко ји сво јим мо гу ћим по гле дом „за жи же сва сви је тла ко ла 
у про сто ру“ (ГВ, 744–745). На за вр шет ку Лу че сва свој ства кру не до би ја ју 
пу но ћу из ра за у ова пло ће ном Сун цу прав де, Хри сту:

Од тво га су свј’етло га по гле да
Упла ше не мра ке ис че зну ле,
Од тво га су хо да све ште но га 
Бо го хул ни сру ше ни ол та ри;
Вос кре се њем смрт си по ра зио 

(ЛМ VI, 274–278)

Ње гош ве ли ча уло гу кру не у Бож јем ства ра ла штву и ус по ста вља њу 
ко смич ког по рет ка до те мје ре да се мо же раз ми шља ти ка ко се пје ва ње о 
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кру ни од но си на дру го ли це Све те Тро ји це, Си на, Ло го са Бож јег „кроз ко га 
је све по ста ло“. Кру на је пу но ћа и ема на ци ја Бож је свје тло сти, си ле и сла ве. 
Тим свој стви ма ука зу је на све мо гу ће Сло во, ко је је „свје тлост од свје тло сти“.

За на шу те му ва жно је да обра ти мо па жњу на још је дан сим вол ви со ког 
са крал ног сми сла, а то је – та ин стве на пор фи ра ко ја се у Лу чи про сла вља 
као украс Бо га ко ји је „тво ри тел ном за њат по е зи јом“. Она је ико но граф ски 
ин те ре сант на по што је бо ја пор фи ре ујед но сим вол и цар ства и Бо жан ства. 
Ње гош је на по чет ку III пје ва ња успио да се по сред ством по е зи је из ра зи као 
ико но граф.

Та ин стве на пор фи ра, схва ће на у кон тек сту Лу че, убје дљи во под сје ћа 
на ми стич ки фе но мен ко ји је про рок Иса и ја ви дио као ду гач ки скут (плашт) 
Бо жи ји. Те ма оде жди Бож јих, за сту пље на је у Би бли ји још ши ре. Цар Да вид 
са ди ви Бож јим оде жда ма: „Го спо де Бо же мој, уз ве ли чао се је си ве о ма. / У 
сла ву и ве ли чан ство обу као се је си, / свје тло шћу као ха љи ном одје ваш се“ 
(Пс. 103, 1–2). На дру гом мје сту про сла вља Бо га ко јег пред ста вља у цар ским 
оде жда ма иза тка ним од ље по те и си ле: „Го спод се за ца ри, у ље по ту се об у-
че, об у че се Го спод у си лу и пре по ја са се“ (Пс. 92, 1). На ве де ни сти хо ви се 
тор же стве но чи та ју и пје ва ју на ве чер њим бо го слу же њи ма. Ње го ше ва уко-
ри је ње ност у би блиј ској и пра во слав ној бо го слу жбе ној тра ди ци ји из гор њих 
при мје ра очи глед на је. 

Још ва ља обра ти ти па жњу на плашт Св. Про ро ка Или је ко ји је слу жио 
као зна ме ње при су ства Све тог Ду ха. При ли ком Или ји ног ваз но ше ња на 
не бо спао му је плашт са ви си не и остао у на сље ђе ње го вом вјер ном уче ни-
ку Је ли се ју као ви дљи ви знак да је Је ли сеј истин ски на след ник ду ха Или ји-
ног. Тај до га ђај био је ста ро за вјет но ука за ње на Ваз не се ње Хри сто во и на 
Си ла зак Све то га Ду ха. У Је ван ђе љу, чу де сни си ла зак Ду ха Све то га на Апо-
сто ле у да ну Пе де сет ни це опи сан је као њи хо во обла че ње у „си лу са ви си не“. 

Ду хов ном зна че њу Или ји ног пла шта нај ви ше од го ва ра из раз „пор фи ра 
Ду ха“ из аске ти ке Преп. Ма ка ри ја Еги пат ског ко ји, у овом слу ча ју, от кри ва 
Ње го ше ву уко ри је ње ност и у све то о тач кој и у би блиј ској сим во ли ци.

Би блиј ско ду хов но зна че ње обла че ња, и људ ског и Бож јег, упу ћу је на 
Све тог Ду ха, с тим што чо вјек има мо гућ ност да се об у че у си лу с ви си не, 
у да ро ве Све тог Ду ха, а Бог је пред вјеч но и над вре ме но об у чен у сво га Све-
тог Ду ха чи ја је лич ност пли ро ма и из вор свих ду хов них да ро ва. 

Та ин стве на пор фи ра из Лу че, као украс и оде жда Бо га, јед но од зна ме-
ња ње го ве цар стве но сти, сво јим ду бо ким ми стич ким зна че њем ука зу је на 
лич ност Ду ха Све то га. Ње на уло га у ства ра њу и ус по ста вља њу ко смич ког 
по рет ка ни је на гла ше на у тој мје ри ко ли ко и уло га кру не, ма да ни је за не-
мар љи ва с об зи ром на то да је она бо жан ски украс Твор ца ко ји је све му 
ство ре ном дао ље по ту.

Ње го ше ви ми са о ни уз ле ти и со зер ца ња има ју круп не ан тро по ло шке 
по сље ди це. Он по ла зи од те мељ ног те о ан тро по ло шког ста но ви шта чо вје ко ве 
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нео ду зи мљи ве бо го по доб но сти, про сла вља ју ћи не по сти жност Бо жи ју и бес-
пре дјел ност ње го вог ума:

О све ви шњи твор че не по сти жни!
У чо вје ка искра бес пре дјел ног
ума тво га огле да се св’је тла 

(ЛМ, По све та, 141–143).

Не ис црп ном не по сти жно шћу и бес пре дјел но шћу Бож јом на зна че не су 
нео гра ни че не мо гућ но сти чо вје ка да се упо до бља ва Бо гу. По сто ји мо гућ ност 
да се чо вје ко ва бо жан ска искра раз го ри у огањ ство ри те ља, ра ди то га је и 
Бо гом по ма за на. Ње гош ту мо гућ ност са оп шта ва кроз уста ан ге ла хра ни те-
ља у фор ми нај ви шег им пе ра ти ва:

... Си ни – ка же – ог њем Ство ри те ља!
Ти си искра за не бо ство ре на,
Бе смрт ни јем Бо гом по ма за на ... 

(ЛМ I, 321–323).
 
Чо вјек по е та, уко ли ко ус пи је да се кроз ства ра лач ки чин упо до би Бо гу 

по е ти, Твор цу свје то ва, удо сто ја ва се бо жан ског да ра да „си лом во о бра же-
ни ја из во ди из блат не зе мље кли цу не бе ског жи во та“ (Иза бра на пи сма, Л. 
А. Фран клу). По е та је „тво рац ма ли нај бли жи бо же ству... јер он мо же са зда-
ти свје то ве / у иде јам’ ви со ко ле те ћим / ка ко што их Отац пре мо гу ћи“ дје лом 
са зда ва и ка зу је (Пје сме, „Ко је оно на ви со ком бр ду“, 24, 28–31). Он је „жрец 
ол та ра све све ти ја“. До сти жу ћи ви со ке до ме те по е зи је, „пла ме не по е те“ по-
ста ју при ча сни ци Бож јег ства ра лач ког све мо гућ ства, бо жан ске по е зи је: 

Све мо гућ ство све том тај ном шап ти
Са мо ду ши пла ме ног по е те

(ЛМ, По све та, 169–70).
 
Са те по зи ци је Ње гош је гле дао на уз ви ше ност по е зи је и пје снич ког 

за ни ма ња:
 

Зва ни је је све ште но по е те,
Глас је ње гов не ба вли ја ни је,
Лу ча св’је тла ру ко во ди тељ му,
Ди ја лект му ве ли че ство твор ца 

(ЛМ, По све та, 177–80). 
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Ње гош је бо го ли кост чо вје ка ви дио и у на зна ци ње го ве цар стве но сти. 
И по сли је па да он оста је „цар зе мље, иако у роп ству“ (ЛМ VI, 90). Што се 
ти че и Бож је и људ ске цар стве но сти, и њи хо ве ме ђу соб не ве зе, Ње гош сли-
је ди би блиј ску и све то о тач ку ми сао. Све то ду хов ска зна ко ви тост та ин стве не 
пор фи ре, нај ми стич ни јег Ње го ше вог сим во ла Бо жи је цар стве но сти, има 
осно ву у ико но гра фи ји (на шта смо ра ни је ука за ли) и у пи са ном пре да њу 
ис точ но пра во слав не ду хов но сти. Пре по доб ни Ма ка ри је Еги пат ски у сво јој 50. 
бе сје ди ука зу је на мо гућ ност чо вје ка да се об у че у „пор фи ру Ду ха“ (Ду хов
ние бе се ди, по сла ние и сло ва, Мо сква 2013, 361). Ако ма ка ри јев ска пор фи ра 
Ду ха ука зу је на чо вје чи је цар ско до сто јан ство у Бо гу, он да је она у нај бли жој 
ве зи са та ин стве ном пор фи ром ко ју Ње гош ви ди као цар ску оде жду и украс 
Бо га по е те. Сим во ли ка пор фи ре код Ма ка ри ја и Ње го ша из ра ста из би блиј-
ске сим во ли ке пла шта, с тим што пор фи ра као бо жан ски огр тач и украс, 
осим ду хов ног, има и не сум њи во естет ско зна че ње. Ње го ше во со зер ца ње 
Бож је та ин стве не пор фи ре мо же се схва ти ти као обла че ње у пор фи ру ду ха 
и све то та јин ско уче шће и су ди о ни штво у Бож јој цар стве но сти. 

Про сла вља њем Бо га као Ца ра и Пје сни ка Ње гош је по ста вио нај ду бљу 
те о ло шку осно ву сво је ан тро по ло ги је, ука зу ју ћи на мо гућ ност чо вје ка да се 
са о бра жа ва свом Твор цу и да по ста не при ча сник ње го вог цар ства и бо жан-
ске по е зи је.

The Most Re ve rend Bis hop Jo a ni ki je (Mi ćo vić)

IM PE RIAL PORPHYRY

S u m m a r y

The po e tic ex pres si on of Nje goš’s aut hen tic mysti cal ex pe ri en ce is cha rac te ri zed by 
mul ti-layered me a ning and con ci sness of tho ught. Mystics and po e try of Nje goš defy 
cla ri fi ca ti ons and no ti ons. They are ori en ted to wards tran sfer of ex pe ri en ce and spi ri tual 
di sco ve ri es, uti li zing the de e pest symbo lisms and terms of apop hat hic the o logy. Pne u-
ma to lo gi cal symbo lism of the sac ra men tal pur ple, the most mystic symbol of su pre me 
ru le of God, has its fo un da tion in ico no graphy and wri ten tra di tion of Eastern Ort ho dox 
spi ri tu a lity

Key words: God, Nje goš, Im pe rial pur ple, Mystics
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Никола Хајдин

ЊЕГОШ ЈЕ ЖИВА ВРЕДНОСТ

Поштовани и цењени скупе, даме и господо,

Скром ни је не го што за слу жу је, и скром ни је не го што смо ду жни, због 
окол но сти ко је не за ви се од нас, обе ле жа ва мо две сто го ди шњи цу од ро ђе ња 
ве ли ког срп ског пе сни ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Ње го шу су ду жни и 
оба ве зни сви ко ји го во ре срп ским је зи ком, ма ка ко се он да нас на ра зним 
стра на ма звао. Дуг Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти је ве лик оно ли ко 
ко ли ко је ве ли ка част што је Ње гош – уз Сте ри ју, Си му Ми лу ти но ви ћа Са-
рај ли ју, Ву ка Ка ра џи ћа, Ја на Ко ла ра, Јо ва на Ха џи ћа, Љу де ви та Га ја, Ша фа-
ри ка, Јер не ја Ко пи та ра, Пла то на Ата нац ко ви ћа и Са ву Те ке ли ју – био је дан 
од ње них пр вих чла но ва, у вре ме ка да се она за че ла као Дру штво срп ске 
сло ве сно сти.

Зна ју ћи да „што је че му по доб но и би ва“, Ње гош је пи сао по доб но и 
са гла сно вре ме ну у којем је жи вео. Али је ње го во де ло над жи ве ло ње го во 
вре ме, и до нас је сти гло као жи ва и не мер љи ва вред ност, у ко јој и овај век 
– а и бу ду ћи ве ко ви, ако их бу де – има шта да тра жи и шта да учи. Тој жи вој 
вред но сти по све ћу је мо и да на шњу све ча ност.

Хва ла вам.

(Поздравна реч председника САНУ на свечаној академији „Два века 
Његоша“: поводом двестoгодишњице од рођења Петра II Петровића Његоша, 
6. XI 2013)
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Матија Бећковић

СЛУЖБА ПУСТИЊАКУ ЦЕТИЊСКОМ

Српска академија наука и уметности клања се Петру II Петровићу Ње-
гошу, члану Друштва српске словесности, небоземном стубу не само Ака-
демије него и српске словесности, свести и савести.

Допустите да почетак овог свечаног слова у славу његовог двестотог 
рођендана препустимо речима двојице председника Српске краљевске акаде-
мије. Јован Цвијић је написао „да нема никога другога у српској књижевности 
који би био тако потпун представник најдубљега осећајнога и мисленога у 
нашем народу као Његош“, а најскрупулозније перо Слободана Јовановића 
потписало је реч да „у целој нашој књижевности постоји само један горостас, 
а то је Његош.“

И други академици, Лаза Костић, Богдан Поповић, Јован Скерлић, Бра-
нислав Петронијевић, Јован Дучић, Исидора Секулић, Вељко Петровић, Иво 
Андрић, Меша Селимовић ... овенчали су га речима које се употребљавају 
само једном, а без Његоша би остале заувек неутрошене.

Радивоје Томов постао је Петар, у седамнаестој години колико је имао 
принц Растко кад је постао монах Сава. Као и код Светог Саве предање му 
је антидатирало животопис и преместило га на почетак света. 

И као што је настанак свега што постоји објаснио Светим Савом, тако 
је све најлепше и најдубље што је рекао потписао Његошевом руком и из-
говорио његовим устима.

Трагични јунак косовске мисли себе је поистоветио и обукао онако као 
је замишљао непредатог преткосовског витеза. Он је креатор капе и раскошне 
ношње коју пре њега није носио нико. После њега та ношња је постала народ-
на, а од народа мало је ко имао и могао набавити. Он је створио и тај народ 
који више не зна ни шта ће с њим ни шта би без њега. Шачицу народа „који 
је патио од необузданости“ и „није познавао никаве власти над собом“ опевао 
је као „главе изабране“, „момке дивне исто ко звијезде“, „покољење за пјесму 
створено.“ „Васкрсења не бива без смрти“, али има смрти без васкрсења. 
Позивао је „на борбу непрестану“ и певао „нека буде што бити не може“ а 



32

такве борбе нема и не може бити без непоколебљиве вере и наде. „Надање је 
наше закопано / На Косову у једну гробницу“ и ту би остало да се надање 
може закопати и та битка би била изгубљена да се могла изгубити.

„Крст носити нама је суђено / Страшне борбе с својим и с туђином!“ А 
како је у стварности изгледала та борба са својима ево једног примера из 
једног од његових писама. „Разумио сам како су Глуходољани и Буковљани 
дијелили мегдан међу собом и како се толико хришћанске крви пролило. Ја 
друго немам шта чинити нити могу за то безакоње које је додијало Богу и 
човјечанству, и које се међу тијем крвопијама и дивљацима често догађа, 
него вам заповиједам да затворите храмове, који су хришћанском крвљу 
окрвљени, и да никаква посла не чините никаквом Глуходољанину и Буко-
вљанину, него нека пасји гину, паски се рађају, паски копају, докле се год не 
смире да живе као хришћани.“ 

Живео је „за границом просвештенога свијета“ али није за границом 
неба које је од свих подједнако удаљено, а на његовој мапи нема плотова, 
неразвијених и заосталих крајева, центара и забити. Камена пустиња била 
је далеко од великих културних центара, али ти центри, Париз, Беч, Петро-
град, нису од цетињске пустиње били ближи звездама даници, зорњачи и 
северњачи.

Реч Луча микрокозма пре њега се није чула, а да је човек луча микорокоз-
ма, мала васиона или васиона у малом, први пут је његовом руком записана 
на раскошном наречју његовог родног и убогог краја.

То наречје није било препрека да га читају и разумеју сви, као да се у 
њему крило и сачувало само данце и праоснова језика.

Као што је нека бака у Енглеској коју су из села одвели да гледа неки 
Шекспиров комад, после представе рекла „ја ово све знам“ тако и Његошев 
песмотвор однекуд знају и разумеју и они који га нису читали. Он је само 
записао оно што су сви знали и памтили.

Ако је Бог икојем прегаоцу давао махове, давао их је Пустињаку цетињском 
када се „без кормила и без руковође“ одразио у „опширни океан воздушни“ 
притичући му у помоћ да никад не приземи своју мисао, а у шкрипцу, кад 
настане стани-пани помагао да сваки пут нађе виши језик за вишу мисао и 
додавањем светлости на светлост реши свако питање и саплитање. 

Истраживани су извори и подстицаји за Лучу, улажено у траг песниковим 
визијама и схватањима васионе, космологији и космолошким представама, 
чак је прекореван и због погрешних представа о небесима. Спомињани су 
Милтон и Данте, Гете и Бајрон, Ламартин и Иго. Није прескочен ни чланак 
у Српским новинама, на које је био претплаћен, у којем је била реч о ус-
тројству свемира, али ако се не варамо, нико није споменуо да та безбројна 
покретна и непокретна небеса и столицу небодршца не би могао нигде наћи 
и потанко описати да их све колико их има није имао у свом духу и уму. 
Уосталом, многи су читали и те и друге песнике и чланке, били претплаће-



33

ни на тај и друге новине, али је Лучу микрокозма једини написао самоук и 
самоник, самосвојни Пустињак цетињски. Спомињани су Маркс и Дарвин, 
али није Максим Исповедник и Јован Дамаскин нити је Луча довођена у везу 
са Лучинданом и Светим Луком, заштитником свештених песника. Свако 
истинско уметничко дело обраћа се небесима. Тешко да би се неко смео 
назвати песником, а да пева у славу међаша, граница и граничара. Велике 
атеистичке поезије нема.

Чеду магновенија, како је небом осијаног песника Симу Милутиновића, 
колегу из Друштва српске словесности, назвао Стерија, посветио је Лучу, а 
Посвета је била њен закључак у којем је Луча сва засијала, сажета и савла-
дана. У Посвети је дорекао и оно што у Лучи није и тако се захвалио учитељу 
као нико никоме откад се на српском језику запевало. По звездама је учио 
богословију, а похађао ону исту школу у којој су се школовали апостоли. Од 
њега је остало неколико наслова који су постали јеванђеља, а о њима испи-
сана је читава библиотека. Као што се чини да смо све мање информисани 
што је више средстава информисања као да и о Његошу све мање знамо што 
се више умножавају његове монографије и биографије. Као да о њему нема 
ни једног податка који није откривен, а Његош без тајни постаје већа тајна 
него што је био пре њиховог откривања. Тако је и највећа добит од исцрпних 
и веродостојних биографија оно о чему се у њима не говори, света тајна која 
се отвара чим се склопе корице а указује се и постаје очигледнија после 
њиног читања. Као да нас различити подаци из његовог смртног живота 
одводе на погрешан траг да тајну његовог генија више сакрију него открију. 
Тако смо све мање знали што смо више откривали, а кад нам се чинило да 
смо сазнали све, нисмо знали ништа. Знамо све о њему, али не знамо њега. 
Загонетка се увећавала што је дуже одгонетана, а то одгонетање водило је 
до ореола и званија свештеног поете, којем Свемогућство свете тајне шапти, 
а искра божествена одводи и њега и нас у онострани планетаријум највиших 
апстракција. Преточено у метафизичке и духовне појмове Његошево дело 
престаје да буде употребно и постаје свето. Кад је поводом двестогодишњи-
це рођења покренуто питање његове канонизације чули су се гласови који 
само њега нису изненадили, они које је давно предвидео, а што су се јавља-
ли чешће, он се пео више а ми силазили све ниже. Готово читав век његовог 
посмртног страдања, на српском језику Бог је писан малим словом, а свети 
стављано под знаке навода.

„Творитељном занет поезијом“ свевремен и савремен, Његош је данас 
на сигурном. У трећем веку свог живота доспео је на ону висину на коју 
доспевају светлосни синови сунчеве породице, где свих времена разлике 
ћуте, где нестају разлике између језика наука и уметности, а светли оно чему 
су посвећене, у надземаљској светлости, тамо где су Ајнштајн, Тесла и Милан-
ковић, да из тог ванвременог братства издвојимо тројицу чланова Српске 
академије наука и уметности.
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Жалио је што се није касније родио, а ми гледајући данашњу неизре-
циву количину јада, видимо колико би погрешио.

За крај овог рођенданског слова у славу Његошеву, ево и неколико сти-
хова, као допуштену претпоставку и једно од могућих објашњења легенде 
о његовој појави и боравку међу нама.

Прво га је Господ украсио
Над свијема душом и тијелом
Да највишег надрасте за главу
И над главом паракамилавку
Која капу небеску дотиче
Да са трона где почиње небо
Сва времена зброји и подвуче
И до себе свој народ подигне
И постане син достојни књиге
Богом дате и Богом послате
Оне што је Цару на Косову
Из облака пала на колено.

(Слово на Свечаној академији у САНУ, 6. XI 2013)
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Светозар Кољевић

О ЊЕГОШЕВОМ НАДАХНУЋУ  
„БЕСУДНОМ ЗЕМЉОМ“

Ду бо ко при вр жен цр но гор ском кул ту ју на штва као за ло гу оп стан ка, 
Ње гош се су о чио с те шком по ли тич ком ствар но шћу пле мен ских су ко ба 
и по гра нич них по хо да, об ра чу на и пљач ки у Цр ној Го ри. У на сто ја њу да 
уве де ред у сво јој „бе суд ној зе мљи“ сте као је гор ка по ли тич ка ис ку ства, 
ко ја је об ра дио у сво јим спе во ви ма, ис ти чу ћи, на ро чи то у Ла жном ца ру 
Шће па ну Ма лом, мо гућ но сти под лих ма хи на ци ја с кул том ју на штва, обест 
сил ни ка и го то во нео гра ни че не мо гућ но сти оства ри ва ња по ли тич ких 
ци ље ва по мо ћу об ма на, под ми ћи ва ња, и под ва ла. Ње го ва сли ка „бе суд не 
зе мље“ из ра ста у ње го вим де ли ма у огле да ло бе суд ног све та, али у том 
огле да лу су пу те ви и стран пу ти це исто ри је про све тље ни пе снич ком реч ју 
ко ја под ра зу ме ва и оно зе маљ ски по глед на при ро ду људ ског жи во та.

Кључ не ре чи: култ ју на штва, тра ди ци ја, „бе суд на зе мља“, лаж, по-
ли тич ки, ово зе маљ ски, оно стра ни

 
Као те о ло шки са свим из у зет но обра зо ван пе сник, као вла ди ка на по-

ли тич ком че лу сво је зе мље, као не по сред ни уче сник у ве о ма сло же ним и 
под му клим пле мен ским и спољ но по ли тич ким су ко би ма свог тла и вре ме на, 
Ње гош је био и чо век знат ног ме ђу на род ног ис ку ства и обра зо ва ња. У ши-
ро ком ра спо ну жи вот них уви да и по гле да на свет, он је у исти мах по тре сно 
осе ћао ду бо ку при вр же ност свом тлу и ње го вим тра ди ци ја ма, али и оштре 
су прот но сти, као и на лич ја свог де ло ва ња и за о кру же ња. За о ку пљен усме-
ним тра ди ци ја ма на род ног пе сни штва од ма лих но гу до зре лих го ди на, он 
је већ у фор ма тив ним го ди на ма сте као и еле мен тар но ма на стир ско обра зо-
ва ње. Ње гов стриц Пе тар I до вео га је 1823, већ у ње го вој де се тој го ди ни, да 
жи ви с њим у ма на сти ру на Це ти њу. Не ду го за тим, у то ку 1825–1826, про вео 
је го ди ну и по да на као уче ник игу ма на у ма на сти ру Са ви на, где су ве ро-
ват но би ли ко ре ни ње го ве ра до зна ло сти за чи та ње хро ни ка и исто риј ских 
де ла на цр кве но сло вен ском и ру ском је зи ку. 

Убр зо по том зна чај не су би ле и ра зно ли ке ве шти не и обра зов ни еле-
мен ти ко је је сте као код свог ту то ра Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, ко ји га 
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је не са мо ве жбао у на пор ном бо со но гом хо да њу, под у ча вао ло ву и ја ха њу, 
не го га је упо зна вао и с основ ним пој мо ви ма ми то ло ги је и фи ло зоф ских 
иде ја Ше лин га и Хер де ра. Ње го во по то ње из у ча ва ње и до бро по зна ва ње 
фран цу ског као европ ског ди пло мат ског је зи ка уве ло га је и у чи та ње Ла-
мар ти но ве и Иго о ве по е зи је, а кон так ти с Ву ком Ка ра џи ћем би ли су та ко ђе 
вр ло зна чај ни у са зве жђу Ње го ше вог по и ма ња жи во та и умет но сти. Упра во 
за хва љу ју ћи ра зно ли ко сти свог обра зо ва ња, пле ме ни тој при вр же но сти кул-
тур ном на сле ђу свог тла, као и при ро ди свог пе снич ког да ра, за Ње го ша је 
ње го ва Цр на Го ра каo „бе суд на зе мља“1 би ла те мељ ни умет нич ки иза зов, 
по ла зна тач ка ње го вог ства ра ла штва у ко јем је он, као и не ки ње го ви да ле-
ки срод ни ци, Дан те и Мил тон, из ра зио сво је лич не дра ме, суд би ну и за па-
жа ња као оно зе маљ ски до жи вљај при ро де људ ског жи во та. 

На свом жи вот ном пу ту Ње гош је имао са свим из у зет не мо гућ но сти да 
се упо зна с мно гим аспек ти ма сво је „бе суд не зе мље“. Мо жда се у овом кон-
тек сту вре ди под се ти ти да је у јед ном свом за пи су о Цр ној Го ри сер Џон 
Гард нер Вил кин сон, ен гле ски ар хе о лог и ет но лог свет ског гла са, ко ји се 
ба вио из у ча ва њем оби ча ја и ре ли ги је ста рог Егип та, за па зио при ли ком по-
се те Цр ној Го ри 1844. го ди не ве ли ке те шко ће на ко је је Ње гош на и ла зио у 
сво јим на по ри ма да у Цр ној Го ри ус по ста ви прав ну др жав ну за јед ни цу. И 
то ко ли ко због „не ких сво јих не у кро ти вих по да ни ка“,2 то ли ко и због свог 
„са мот ног по ло жа ја ме ђу не пи сме ним и не у гла ђе ним Цр но гор ци ма“, та ко 
да му је би ло по треб но „мно го са мо пре го ра и ода не љу ба ви пре ма сво јој 
зе мљи да се при хва ти сво јих те шких ду жно сти“.3 За ни мљи ва су у том по-
гле ду и Вил кин со но ва за па жа ња о Ње го шу као „до бром вој ни ку и спо соб ном 
ди пло ма ти“,4 као чо ве ку „ве ли чан стве ног ста са“, склад не му шке ле по те, 
„из ван ред ног оп хо ђе ња“ и „из вр сне ме мо ри је“.5 Али и као пр во све ште ни ку 
ко ји при до би ја на кло ност сво је па стве та ко што га ђа, и по га ђа, из пи што ља 
„ли мун ко ји ба ца у ва здух не ко из ње го ве прат ње“.6

1 Ова ко на зи ва Цр ну Го ру поп Ан дри ја у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом. Ви де ти: Пе-
тар II Пе тро вић Ње гош, Шће пан Ма ли – Про за – Пре во ди, ре дак ци о ни од бор Н. Ба на ше вић 
и др.; текст Шће па на Ма лог при ре дио, бе ле шке и об ја шње ња на пи сао Ми ха и ло Сте ва но вић; 
текст Про зе и Пре во да при ре дио, бе ле шке и об ја шње ња на пи сао Ра до ван Ла лић; Це ло куп-
на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Сед мо из да ње, Књи га че твр та, Про све та, Бе о град 1980, 
стр. 165, IV, 727 (деј стви је че твр то, стих 727). У да љим на во ди ма из Шће па на Ма лог бро је-
ви „деј стви ја“ (чи но ва) и сти хо ва обе ле же ни су пре ма овом из да њу у основ ном тек сту.

2 Sir John Gard ner Wil kin son, Dal ma tia and Mon te ne gro, 2 vols, John Mur ray, Lon don 
1848, I, p. 464. Ве о ма до бар из бор за пи са мно го број них ен гле ских ауто ра о Ње го шу и Цр ној 
Го ри об ја вљен је у срп ском пре во ду, с из вр сним пред го во ром, у књи зи Љу бо ми ра Дур ко-
вић-Јак ши ћа, Ен гле зи о Ње го шу и Цр ној Го ри, Гра фич ки за вод, Ти то град 1963. Ви де ти та-
ко ђе: Све то зар Ко ље вић, Ње гош у ен гле ској и аме рич кој кул ту ри, Ок то их, Под го ри ца 1999.

3 Dal ma tia and Mon te ne gro, I, p. 471.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 474.
6 Ibid., p. 472.
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У јед ном ра ни јем за пи су ен гле ских по се ти ла ца при ли ком њи хо ве по-
се те 1839. го ди не за бе ле же но је да су му они скре ну ли „па жњу на гро зно 
из ла га ње гла ва на ку ли“, на што им је он на вод но ре као да при зна је да је то 
„од вра тан при зор“, али да је он „при ну ђен да га тр пи, про тив сво је во ље, да 
би по што вао вар вар ски оби чај свог на ро да, из бо ја зни да не би из гу био на-
кло ност сво јих рат ни ка“.7 Да ли је он то баш та ко ре као и да ли је то мо жда 
би ло за пра во са мо Ње го ше во ди пло мат ско об ја шње ње – с об зи ром да је он 
1840. го ди не, ка да су му „у зоб ни ци до не ли гла ву уби це ње го вог бра та, три 
пу та“ ба цао тај дар „увис, на дла но ве га до че ки вао и шкр гу тао зу би ма“?8 
У сва ком слу ча ју ди пло мат ске по тре бе су на кра ју ипак пре ваг ну ле над 
оби ча јем. При ли ком по се те Це ти њу 1846. го ди не ен гле ски ди пло ма та Пеј тон 
при ме тио је да је на ма на стир ској ку ли оста ло ко ље, али да на ње му ви ше 
ни је би ло од се че них и „од врат но по ре да них људ ских гла ва“ за хва љу ју ћи 
Ње го шу ко ји је на ре дио да се „об у ста ви та ко бес ко ри сна ма ни фе ста ци ја 
вар ва ри зма“.9 Са мо за то што је бес ко ри сна или мо жда и по ма ло ди пло мат-
ски не згод на? У слич ној, по ма ло за го нет ној све тло сти уоч љи ве су и не ке 
дру ге Ње го ше ве те шко ће, као што је су зби ја ње крв не осве те по мо ћу уво ђе-
ња ве ћег бро ја љу ди у стре љач ки строј за из вр ше ње смрт не ка зне,10 су ко би 
с дру гим цр но гор ским во ђа ма, скла па ње и кр ше ње скло пље них при мир ја 
уз не пре ста не по гра нич не чар ке с Тур ци ма, му ке у раз гра ни ча ва њу с Аустри-
јом, да вље нич ки на по ри да се у та квим окол но сти ма хва та за слам ке мо рал-
ног сми сла и до сто јан ства. А све то, као и ко је шта дру го, дра ма тич но се 
огле да на сва ком ко ра ку и у ње го вој ко ре спон ден ци ји. 

С ка квим се све иза зо ви ма он су о ча вао на зи ре се у ра зним ви до ви ма 
пре све га у ње го вом до пи си ва њу с Је ре ми јом М. Га ги ћем, ру ским ви це кон-
зу лом у Ду бров ни ку. Та ко он пот крај сво је се дам на е сте го ди не ка же у свом 
пи сму Га ги ћу, да ти ра ном 30. ок то бра 1830, да га је ње гов стриц Пе тар I за-
ве то вао на са мр ти да се мо ли Бо гу и др жи Ру си је.11 А већ 22. но вем бра, 
не пун ме сец да на ка сни је, он му пи ше да је „го спо дин гу бер на тор Ву ко лај 

7 Ed ward Led wich Mit ford, A Land March from En gland to Ceylon – Forty Years Ago, 
Thro ugh Dal ma tia, Mon te ne gro, Tur key, Asia Mi nor, Syria, Pa le sti ne, Assyria, Per sia, Afg ha ni
stan, Scin da and In dia, 2. vols, W. H. Al len, Lon don 1884, I, ch. III, ’Mon te ne gro’, p. 44.

8 Ми ро Вук са но вић, „На са мо са Ње го шем“, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, при ре дио 
Ми ро Вук са но вић, Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, Књи га 30, Из да вач ки цен тар Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад 2010, стр. 12. 

9 An drew Ar chi bald Pa ton, Hig hlands and Islands of the Adri a tic – In clu ding Dal ma tia, 
Cro a tia and So ut hern Pro vin ces of the Austrian Em pi re, 2. vols, Chap man and Hall, Lon don 1849, 
I, p. 183

10 Ви де ти: Sir John Gard ner Wil kin son, Dal ma tia and Mon te ne gro, 2 vols, I, p. 464.
11 Ви де ти: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Иза бра на пи сма, ре дак ци о ни од бор Н. Ба на ше-

вић и др.; из бор пи са ма из вр ши ли и за штам пу при ре ди ли Н. Ба на ше вић, В. Лат ко вић, Ј. 
Ми ло вић, бе ле шку на пи са ли Н. Ба на ше вић и В. Лат ко вић, об ја шње ња на пи сао Јев то Ми-
ло вић; Це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Сед мо из да ње, Књи га ше ста, Про све-
та, Бе о град 1980, стр. 9. Бро је ви стра ни ца у да љим на во ди ма из Ње го ше вих пи са ма да ти су 
пре ма овом из да њу у за гра да ма у основ ном тек сту.
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Ра до нић“ (тач ни је ре че но „гу вер на дур Ву ко Ра до њић“12), без ичи јег зна ња, 
„сво је вољ но“, од лу чио да пре да Цр ну Го ру под „по кро ви тељ ство“ Аустри је 
(11)! За тим у том пи сму сле ди и оба ве ште ње да су због то га гла ва ри по зва ли 
Ра до ни ћа на од го вор ност, ли ши ли га пе ча та и чи на, те за пре ти ли смрт ном 
ка зном и ње му и ње го вој по ро ди ци. Ме ђу тим, уви дев ши ка кву би то „смут-
њу“ иза зва ло (12), Ње гош оба ве шта ва Га ги ћа да је не ка ко ус пео да из мо ли 
гла ва ре да му то опро сте: „И та ко се с на ши јем из мје ни ком уми ри мо.“ (12). 
А „уми ре ње“ с из дај ни ком за вр ши ло се та ко што је Ву ко лај, за јед но са сво-
јим бра том Мар ком, ухап шен у ја ну а ру 1832. и прог нан у Ко тор, где је и 
умро по чет ком ју на исте го ди не.

Ва ља ло је, да кле, по не кад узе ти у за шти ту и из дај ни ка свог на ро да, у 
чи је сму тљи во де ло ва ње Ње гош ни је ни нај ма ње сум њао. За ни мљи во је у 
том сми слу и Ње го ше во пи смо Га ги ћу од 13. ма ја 1836, у ко јем он од би ја Га-
ги ће ву мол бу да се прог на ном Мар ку Ра до ни ћу и ње го вој по ро ди ци до зво ли 
да се вра те у Цр ну Го ру уз на по ме ну да је Мар ко Ра до нић „сво је га ота ча ства 
сваг да био враг и во зму ти тељ“, и то „не са мо он но сва ки од ње го ве фа ми-
ли је“ (50). Ка ко за др жа ти еле мен тар но људ ско до сто јан ство у та квим окол-
но сти ма у ко ји ма се ва ља ло ва ра ка ти с из дај ни ком – у исто вре ме и шти ти-
ти га и хап си ти, а за тим још и од би ја ти мол бу ути цај ног при ја те ља, ру ског 
ви це кон зу ла, да се по мог не из дај ни ко вом бра ту. Све је то, да ка ко, Ње гош 
ра дио у од бра ни су штин ских на ци о нал них ин те ре са – но да ли има из ве сне 
иро ни је у то ме што се од вај ка да под ра зу ме ва да је све што се ра ди у на ци-
о нал ном ин те ре су ис прав но, без об зи ра ка кве об ма не, под ва ле, и по дло сти 
би ле у пи та њу? А шта све то ску па го во ри о мо рал ној при ро ди успе шног 
по ли тич ког де ло ва ња?

Не ке дру ге, исто та ко смут не, окол но сти огле да ју се у пи сму ко је је 
Ње гош упу тио Га ги ћу 4. фе бру а ра 1831. го ди не, у ко јем му ка же да је оба-
ве стио ве зи ро вог иза сла ни ка из Ал ба ни је да је спре ман да за кљу чи мир с 
ве зи ром, али да у исти мах осе ћа да се ни сам не мо же по у зда ти у сво ју реч, 
јер не ма ве зир ску си лу да укро ти сво је по да ни ке. На во де ћи у том пи сму 
Га ги ћу те сво је ре чи ве зир ском иза сла ни ку он ка же, с дво стру ком иро ни јом: 
„Ја не мо гу обр ну ти Цр ну Го ру ка и ве зир Ар ба ни ју у по слу ша ни је“, јер 
„мо же ко ји дра го Цр но го рац по ште ти ти га, јер бо ја не имам са бље ни ти 
ко ноп ца, а он то обо је има де“ (18). Још је за ни мљи ви је по не из бе жном по-
ли тич ком иди о му Ње го ше во пи смо у име Се на та цр но гор ског упу ће но 27. 
апри ла 1834. „под го рич ким и спу шким Тур ци ма“ (46). Као пр во, он се жа ли 
да су они уда ри ли „на на ше се ло Ја штреб“ (46), те да су том при ли ком Бр-
ђа ни Бје ло па вли ћи по се кли не ке тур ске гла ве и по сла ли их Вла ди ци и Се-
на ту. Ме ђу тим, без об зи ра на то што они че сто чи не та ква „на па де ни ја“, 
Вла ди ка и Се нат гле да ју на њих, „Тур ке“, „ка ко и на дру го че ло вје че ство“, 
та ко да њи хо во „ср це“ ни је „у то ме не срет ном ђе лу ни ка ква за до вољ ства 

12 Ви де ти: Ми ро Вук са но вић, „Хро но ло ги ја“, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, стр. 334.
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на шло“ (46)! Сто га им они вра ћа ју гла ве њи хо ве бра ће јер же ле да с њи ма 
жи ве у уза јам ном при ја тељ ству – „ко ли ко по ра ди нас и вас то ли ко ви ше 
по ра ди ва ше га ца ра, ко је га да оће те слу ша ти, ми зна мо, не би сте ни ка ква 
на па де ни ја учи ни ли на ва ма по гра нич не на ро де“ (46)! Ова ода чој ству уну-
тар кр во лоч не исто риј ске ствар но сти, као и опо ме на по гра нич ним бе го ви ма, 
ага ма и спа хи ја ма да бо ље слу ша ју свог „ца ра“, за вр ша ва се по ру ком да 
про тив тур ског ца ра Цр но гор ци „ни ка да не ће оди ти“(46). 

При ли ком та квих кр ше ња ми ров них до го во ра, Цр на Го ра је 1843. го-
ди не из гу би ла два ва жна ма ла остр ва у Ска дар ском је зе ру (Ле сен дро и Вра-
њи ну), а та кви и слич ни по гра нич ни су ко би и пљач ке нај че шће су би ли 
иза зва ни од ме та њем ло кал них тур ских моћ ни ка од цен трал не вла сти. У 
пи сму Осман-па ши од 17. апри ла 1844. Ње гош по ми ње те од мет ни ке као 
„зли ков це тур ске ко ји сво је га ца ра не слу ша ју“ (97), а убр зо за тим Осман-
па ша га у свом пи сму од 21. апри ла под се ћа на по би је не аге и Бо шња ке на 
Пла нин цу. Ње гош му од го ва ра већ по сле три да на и пи та га за што не по ми-
ње и „гла ва ре и чо ба не цр но гор ске ко ји су од Ту ра ках по ги ну ли“ (99), до да-
ју ћи да су Бо шња ци по би је ни про тив ње го ве во ље, али да су ипак „па ну ли 
у ону ја му ко ју су за дру ге ко па ли“ (99). По ред на во ђе ња те на род не по сло-
ви це, ту је у исти мах и би блиј ска по ру ка да се „у ту ђем оку и дла ка ви ди, а 
у сво је му ни брв но не ви ди се“,13 као и за кљу чак да он, Ње гош, „цар ско и не 
тра жи ни шта“, јер зна „ца ре и цар ске зе мље ува жа ва ти ка ко се при сто ји“, уз 
на по ме ну да ни ње го ви су на род ни ци ни су сво је „ни ко ме пу шта ли ла ко“ (99). 

Ка кве је све об ли ке до би ја ла уза јам на су рев њи вост у Ње го ше вом окру-
же њу на зи ре се и из ње го вог пи сма Га ги ћу у ве зи са гла ђу ко ја је Цр но гор-
ци ма за пре ти ла 1846. го ди не, у вре ме пи са ња Гор ског вијенцa. У том пи сму 
од 16. ју ла 1846. Ње гош оба ве шта ва Га ги ћа о не за пам ће ној су ши због ко је 
„њи ве ни сво ја сје ме на ни су до ни је ле“, те да је сав на род остао без жи та и 
да је та по шаст го ра „но ку га“ (146). А за тим до да је да ће он учи ни ти, као 
што је и учи нио, све да се на ро ду обез бе ди да се не ка ко пре хра ни, али да ће 
„све то ма ло би ти“ (146). У тој не во љи још је и ска дар ски па ша обе ћао да ће 
да ро ва ти жи та сва ком Цр но гор цу ко ји се ус про ти ви сво јој вла сти, а то је, 
као што се ви ди из Ње го ше вог пи сма Га ги ћу од 6. апри ла сле де ће, 1847. го-
ди не, и учи нио. У „ве ли кој гла ди и му ци“, ка же Ње гош, па ша је „из нио по 
гра ни ци на не ко ли ко мје ста хљеб и жи то и сва ко је му га Цр но гор цу да ва на 
дар на сву ње го ву че љад“ (147), са мо под усло вом да се по бу ни про тив сво је 
цр но гор ске вла сти. У ме ђу соб ним об ра чу ни ма Цр но го ра ца у тим кра је ви ма, 
у ко ји ма су де се ти не љу ди из ги ну ле и Ње го шев бра ту чед Ге ор ги је био ра-
њен, Цр но гор ци вер ни сво јој вла сти ухва ти ли су, на вод но, и не ко ли ко жи вих 
за ро бље ни ка – „но бив ши сви хри стја ни, да ду им сво бо ду“ (147). Ни је, да кле, 
ни та дра ма кр ва вог ме ђу соб ног об ра чу на су на род ни ка, у окру же њу све оп ште 

13 Упо ре ди ти: Је ван ђе ље по Ма те ју, 7, 3: „А за што ви диш трун у оку бра та сво је га, а 
брв на у оку сво је му не осје ћаш?“
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гла ди, ми мо и шла Ње го ше во не по сред но жи вот но и по ли тич ко ис ку ство, и 
то упра во у ње го вим нај зна чај ни јим ства ра лач ким да ни ма. 

Сто га су мно ги од тих лич них до жи вља ја у „бе суд ној зе мљи“ и бе суд-
ним вре ме ни ма – на ко је, раз у ме се, Цр на Го ра ни је има ла не ки исто риј ски 
мо но пол – би ли та ко по тре сни ства ра лач ки иза зо ви у ње го вим драм ским 
по е ма ма на вар љи вим еп ским осно ва ма. У Гор ском ви јен цу то је мо жда нај-
о чи глед ни је у тра гич ним ре флек си ја ма ко је су у зна ку Ње го ше вих гор ких 
уви да у вла сти ту суд би ну. Та ко се, на при мер, ње го во осе ћа ње уса мље но сти 
на тлу с ко јим је сра стао по тре сно огле да у ре чи ма вла ди ке Да ни ла већ на 
по чет ку спе ва:

„А ја што ћу, али са ки ме ћу? 
ма ло ру ках, ма ле на и сна га, 
јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве, 
си рак ту жни без ниг ђе ни ко га!“14 

И док у тра ди ци о нал ном еп ском пе сни штву „глав ни лик или ју нак“ 
ни ка да „не стр ши сам“, „као уса мље но бр до у рав ни ци осред њо сти“, не го 
има „пра ти о це слич не ста ту ре“ и „не при ја те ље до стој не ње го ве оштри це“,15 
вла ди ка Да ни ло но си пе чат Ње го ше ве пе снич ке са мо ће у за о кру же њу сво јих 
са пле ме ни ка: 

„Мо је пле ме сном мр тви јем спа ва,
су за мо ја не ма ро ди те ља,
на да мном је не бо за тво ре но,
не при ма ми пла ча ни мо ли тве“ (37–40). 

А ту смо већ на пра гу Ње го ше ве слут ње дра ма тич не пе снич ке са мо ће 
у ово зе маљ ском жи во ту. У под тек сту те слут ње као да не ки оно стра ни пе-
снич ки глас на го ве шта ва да без об зи ра шта би ва и ка ко је сте, та ко не би 
тре ба ло ни сме ло да бу де. У том зна ку че сто од зва ња по бу на умет нич ке 

14 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац – Лу ча ми кро ко зма, ре дак ци о ни од бор Н. 
Ба на ше вић и др.; текст за Гор ски ви је нац при ре ди ли Ра до сав Бо шко вић и Ви до Лат ко вић, 
бе ле шке и об ја шње ња на пи сао Ви до Лат ко вић; текст за Лу чу ми кро ко зма при ре ди ли Ни ко-
ла Ба на ше вић и Ра до сав Бо шко вић, бе ле шку на пи сао Ни ко ла Ба на ше вић, об ја шње ња на пи-
сао Ву ко Па ви ће вић; Це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Сед мо из да ње, Књи га 
тре ћа, Про све та, Бе о град 1980, стр. 14, сти хо ви 33–36. – У да љим на во ди ма из Гор ског ви
јен ца бро је ви сти хо ва обе ле же ни су пре ма овом из да њу у за гра да ма у основ ном тек сту. – 
На ве де ни сти хо ви да ти су на сле де ћи на чин у из да њу ко је је при ре дио Ми ро Вук са но вић: 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош Гор ски ви је нац: „А ја што ћу? Али, са ки ме ћу? / Ма ло ру ках, 
ма ле на и сна га! / Јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве! / Си рак ту жни без ниг ђе нико га!“ По дроб но 
об ја шње ње за сво ју вер зи ју ових, као и не ких дру гих Ње го ше вих сти хо ва, Вук са но вић је 
дао у свом пред го во ру „На са мо с Ње го шем“, стр. 20–23. 

15 J. T. Shi pley, “epic po e try“, Dic ti o nary of World Li te rary Terms, Ge or ge Al len and Un win, 
Lon don 1970, p. 101.
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ви зи је про тив оног што она са гле да, по бу на пе снич ког ви ђе ња чо ве ко ве мо-
гућ но сти с ону стра ну ње го ве ствар но сти. Та по бу на од је ку је и у ко нач ном 
тра гич ном раз ми шља њу игу ма на Сте фа на о па кле ним су прот но сти ма у 
ово зем љском жи во ту:

„Што је чо вјек, а мо ра бит чо вјек!
Твар ца јед на те је зе мља ва ра,
а за ње га, ви ди, ни је зе мља.
Је ли ја вје од сна сму ће ни је?“ (2329–2332)

За Ње го ша је, без сум ње, „ја вје“, као ствар ност ко јом је био окру жен, 
би ло ите ка ко „сму ће ни је“ и мрач ни је од ње го вих пе снич ких сно ви ђе ња, као 
што се ви ди и у ка сни јим мо но ло зи ма игу ма на Сте фа на, кад нам он, на при-
мер, ка же:

„Св’јет је овај ти ран ти ра ни ну,
а ка мо ли ду ши бла го род ној!“ (2499–2500) 

У зна ку та квог раз ми шља ња ствар ни свет се опи су је као „со став па-
кле не не сло ге“ (2501), у ко јем „ра ту је ду ша са ти је лом“ (2502) „на род са 
на ро дом“ (2507), „чо вјек са чо вје ком“ (2508), у ко јем ни ко ни је ни „сре ћан“ 
ни „до во љан“ (2517), ни „ми ран“ ни „спо ко јан“ (2518). У тим ре чи ма тра гич ко 
ви ђе ње из ра ста у ду хов но про све тље ње ствар но сти и пред ста вља од го вор 
оно стра ног пе снич ког гла са на иза зо ве ово зе маљ ског жи вот ног ис ку ства. У 
та квим сти хо ви ма кри ју се и не ка од нај че шће ци ти ра них ме ста из овог спе-
ва ко ја по не кад до би ја ју и ве о ма раз ли чи та ту ма че ња – као, на при мер, реч 
Ву ка Ми ћу но ви ћа: „Ју на штво је цар зла сва ко је га“ (605) ко ја је ра ни је че сто 
ту ма че на у зна че њу да је ју на штво нај ве ће „зло“, а у но ви је вре ме да ју на штво 
„са вла да ва сва ко зло“.16 Из кон тек ста је, да ка ко, ја сно да Вук Ми ћу но вић 
го во ри о ју на штву као од бра ни соп стве ног оп стан ка, вла сти тог жи во та и 
све та, а не о на си љу над дру гим, та ко да су но ви ја ту ма че ња увер љи ви ја. 
Ако се ми кат кад и „те шко сна ла зи мо у без број ним не спо ра зу ми ма, су да-
ри ма и бит ка ма овог све та“, у овом слу ча ју ипак мо же мо ра за бра ти „ко се 
бра ни, ко се би је што мо ра, и што не мо же друк чи је, а ко због то га што је по 
се би ра то бо ран и уби лач ке ћу ди“.17 

Сли ка Ње го ше ве суд би не као вла ди ке, вла да ра и пе сни ка, са свим сво-
јим про тив реч ји ма, уоб ли че на је још по дроб ни је, че сто и „при зем ни је“, у 
Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом, на пи са ном у то ку глад не 1847. го ди не, по-
сла том у штам пу у За греб 1850. и ту об ја вље ном сле де ће го ди не. Тај спев је, 
на и ме, по ли тич ки не по сред ни ја дра ма Ње го ше ве рас по лу ће но сти из ме ђу 

16 Ви де ти бе ле шку Ви да Лат ко ви ћа уз на ве де но из да ње Гор ског ви јен ца, стр. 259.
17 Иво Ан дрић, „Не ми ри од ви је ка“, Зна ко ви по ред пу та, Књи га пр ва, По ли ти ка: На-

род на књи га, Бе о град 2005, стр. 121.
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са мог се бе и вла сти тог за о кру же ња, лицā и наличјā ње го вог до жи вља ја за-
јед ни це у ко јој је по ни као и ко јој је по све тио жи вот. У зна ку та квог, че сто 
про тив реч ног до жи вља ја све та као да го то во на сва ком ко ра ку бле сне понекa 
од Ње го ше вих лич них ис по ве сти, а кат кад и по не ки од ње го вих оно стра них, 
пе снич ких уви да у рас ко ле у се би и око се бе. Ни је слу чај но, да ка ко, ни што 
се тер мин „бе суд на зе мља“ – ко ји ће ка сни је, исто та ко зна ме ни то, из ра сти 
и у на слов по зна тог Ђи ла со вог ро ма на пи са ног у там ни ци – ја вља код Ње-
го ша упра во у Шће па ну Ма лом да озна чи за ви чај ко јем је Ње гош био то ли ко 
при вр жен.

У том драм ском спе ву на још вар љи ви јој еп ској осно ви не го у Гор ском 
ви јен цу че сти су тра го ви кул та цр но гор ског ју на штва у бор би за оп ста нак и 
сло бо ду, али још на гла ше ни ји ко мич ки при зо ри мо гућ но сти ко ри шће ња тог 
кул та у сму тљи ве по ли тич ке свр хе. Упра во у тој све тло сти је за ни мљи во да 
је бес крај на, сле па љу бав пре ма ју нач ким тра ди ци ја ма род ног тла на ве ла 
сер да ра Ву ка ла и вој во ду Никa Мар ти но ви ћа, као и то ли ке дру ге њи хо ве 
су на род ни ке, да по ве ру ју по ли тич кој ре то ри ци Шће па на Ма лог од са мог 
по чет ка. На рав но, не пи сме ни, али до ми шља ти и ре чи ти Шће пан Ма ли – ко ји 
се варакаo и са Стам бо лом и с Ве не ци јом – зна ка ко да за лу ди мно ге че сти те 
и по но сне љу де, без ма ло сав на род, обра ћа ју ћи им се ла ска њем ко је под ра-
зу ме ва њи хо во jунаш тво и њи хо во ко сов ско опре де ље ње за „не бе ско цар-
ство“. За раз ли ку од дру гих гла ва ра поп Ан дри ја је бар на по чет ку ма ло 
опре зни ји, па се усу ђу је да при пи та сво је су на род ни ке ко ји су би ли у Ру си-
ји да ка жу „би стро и ли је по“ да ли је Шће пан Ма ли „гла вом цар ру син ски“ 
(I, 166–167). Сви упи та ни се „из гла са“ ку ну да је он гла вом цар Пе тар, ко јег 
су ви де ли ка ко се ше та ис пред сво га дво ра: 

„сав у ср ми и у чи стом зла ту“ (I, 175), 
и то још с пу шком у ру ка ма! С из у зет ком му дрог игу ма на Те о до си ја Мр ко је-
 ви ћа ко ји ће ка сни је да при пи та вла ди ку Са ву да ли је ико икад ви део ца ра 
ка ко се ше та с пу шком у ру ка ма, сви при хва та ју тај до каз, а за тим Шће пан 
Ма ли по здра вља све при сут не као ди ку „ро да сла вен ско га“ (I, 192). По сле 
та квог по здра ва поп Ан дри ја га осло вља ва реч ју „го спо да ре“ (I, 223), а за тим 
га мо ли да им ка же не што о сво јим „стран ство ва њи ма“ (I, 225) и за што је 
био сврг нут с пре сто ла. Спре ман на та ква пи та ња Шће пан Ма ли го во ри 
бли ским и убе дљи вим је зи ком сво јим слу ша о ци ма оно што би њи ма би ло 
дра го да чу ју:

„Хо ћа ху ме оже нит Ла тин ком
да с њом мр сим пет ке и сри је де,
а ја не кћех ни кад ни до ви јек
сво ју чи сту вје ру по га зи ти;
во љах цар ство зем но из гу би ти
но не бе сно да из гу бим цар ство.“ (I, 227–232).
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За тим се ла ска ње на ста вља: по што је он знао да га не би при мио ни ко 
од оних ко ји би сме ли, од лу чио је да до ђе баш у Цр ну Го ру, јер му она „ср цу 
по нај бли же“ (I, 240), а по ред то га ће се још и усу ди ти да га при ми: 

„при ми ће ме, а при ми ти сми ју“ (I, 241). 

За раз ли ку од тур ског сул та на ко ји, пре стра вљен ру ским зах те вом за 
из ру че ње, ну ди „бла го не бро је но“ (I, 251) оно ме ко про ка же где се Шће пан 
кри је, па и Ве не ци је ко ја „све ма ха пред Стам бо лом ре пом“ (I, 587), као и за 
раз ли ку од свих оних обла сти ко је су сил ни Тур ци по ко ри ли, Цр на Го ра је 
је ди ни по но сни и сло бод ни део све та, па је сто га, ето, Шће пан Ма ли и од-
лу чио да њу иза бе ре за сво је пре би ва ли ште и да се обра ти Цр но гор ци ма као 
„ви те шком на ро ду“ (I, 191). Ни је, да бо ме, ни овог пу та би ло те шко по ве ро-
ва ти у ла ска ње, а од у век је би ло мо гу ће ко ри сти ти та кву ла ко вер ност на 
су лу дим пу те ви ма по ли тич ких ма хи на ци ја и сми ца ли ца. То се убр зо још 
ја сни је ви ди у тре нут ку кад на род поч не да кли че ла жном ца ру:

„Бла го на ма на ше сун це сјај но,
кад те сре ћа на ма до ни је ла!
Јошт ни је смо сре ћу из гу би ли
кад ме ђу се ца ра ви ди је смо
на ше кр ви, на ше га је зи ка.
За твој жи вот на ше по ла же мо, 
Тво ја ри јеч наш ће за кон би ти“ (I, 312–318).

Ипак, пред тим ре чи ма не па да ју баш сви љу ди у за нос по ли тич ког 
сле пи ла, али без об зи ра шта и ка ко ви де, сви по ста ју ње го ве жр тве. Та ко 
че сти ти игу ман Те о до си је Мр ко је вић – упр кос то ме што ви ше стре пи од 
„бру ке не го му ке“ (I, 33) и већ од пр вог ча са про зи ре Шће па на Ма лог као 
ва ра ли цу – под при ти ском дру гих гла ва ра ко ји ма мно го не ве ру је, у пр ви 
мах при ста је на по ми ре ње са Шће па ном Ма лим у ин те ре су на род не сло ге. 
Зар се ни је и сам Ње гош из слич них раз ло га, исти на у знат но дру га чи јем 
скло пу окол но сти не го што је при зна ва ње јед ног ни тко ва за вла да ра, про-
ла зно „ми рио“ са „гу бер на то ром Ву ко ла јем Ра до ни ћем“, ко јег је сма трао 
из дај ни ком? Ме ђу тим, упр кос ла жном по ми ре њу са све оп штим по ли тич ким 
сле пи лом, игу ман Те о до си је и да ље ја сно ви ди да је Шће пан пре ва рант, као 
што је, уоста лом, и Ње гош до кра ја и ја сно ви део да је са мо због стреп ње од 
на род не не сло ге по ште део жи вот јед ног из дај ни ка.

Та при ча се на ста вља кад Тур ци и Мле ча ни по кре ну огром ну вој ску за 
по ход на Цр ну Го ру да би ухва ти ли Шће па на Ма лог, а он се, да ка ко, ку ка-
вич ки скла ња да би се не ка ко из ву као из бор бе и спа сао гла ву. С дру ге стра-
не, кад за гр ме то по ви са тур ских гра до ва око Цр не Го ре као знак да је вој ска 
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кре ну ла у на пад, цр но гор ски мом ци се хва та ју у ко ло и по чи њу пе сму у 
зна ку црногорскog кул та ју на штва као за ло га оп стан ка: 

„Нек гро мо ви тур ски оре,
Нек се го ре с њи ма бо ре“ (I, 818–819);
„Што је би ло, то ће би ти –
Цр но го рац поб’је ди ти“ (I, 822–823).

У слич ном, али ис тан ча ни јем ду ху кул та ју на штва и сло бо де го во ри 
ка сни је и игу ман Те о до си је Мр ко је вић у пре го во ри ма с тур ским вој ско во ђа ма, 
по сле пет не де ља њи хо вог за луд ног во је ва ња. У то ку тих пре го во ра – у ко је 
су Цр но гор ци кре ну ли за то што им је по не ста ло му ни ци је – Бе глер бег, ко ји 
во ди тур ску вој ску, ка же да су Цр но гор ци „не вјер ни ци“ (II, 623): 

„и хај ду ци, да им па ра неј ма“ (II, 624). 

У тој увре ди и оп ту жби ипак се скри ва и не што што би мо гло да слу жи 
Цр но гор ци ма на част, као што се ви ди у ду хо ви том од го во ру игу ма на Те о до-
си ја. Игу ман при зна је да су Цр но гор ци „не вјер ни ци“ (II, 629), али уз иро нич но 
об ја шње ње и за што су они та кви: 

„јер вје ру ју што је њи ма дра го, 
а не оно што је дру гом дра го“ (II, 630–631). 

Сто га се и сва њи хо ва „кри ви ца“ пре ма Тур ци ма сво ди на то што „љу бе 
кâ ду шу сло бо ду“ и што јој се „уви јек кла ња ју“ (II, 635–636). Мо жда ни реч 
„кла ња ју“ ни је слу чај но иза бра на с об зи ром ко ме је упу ће на.

На су прот та квом кул ту ју на штва као за ло га до стој ног оп стан ка, у то ку 
тих пре го во ра огле да се и су ма ну ти за нос идо ла три јом за во је вач ког на си ља 
у пот чи ња ва њу дру го га се би. Кад про то Авра мо вић по ну ди тур ским вој ско-
во ђа ма на дар Шће па но вог „бр ња ша“ (II, 437) као до каз да је Шће пан не стао 
без тра га и гла са, с мол бом да то раз гла се у тур ској ор ди ји, он ве ру је да би 
се та ко мо гло из бе ћи да ље не по треб но кр во про ли ће. Бо сан ски ве зир је на 
пра гу да се с њим сло жи – с об зи ром да је Шће пан Ма ли „гла вом у бе стрв 
утекâ“ (II, 474) – али он до бро зна ка ква је хи је рар хи ја на сил ни ка, па сме ста 
до да је да Бе глер бег, ко ји пред во ди тур ску вој ску, мо ра да пре су ди, јер „ми 
смо ду жни слу шат и му ча ти“ (II, 482)! Раз у ме се, Бе глер ге бу као вр хун ском 
си ле џи ји ни је до вољ но да по ка же „Тур ци ма“, од ко јих „цио сви јет треп ти“ 
(II, 498–499) са мо јед ну „ста ру ба гља ву кљу си ну“ (II, 502), јер би она би ла бе-
дан знак ње го ве све мо ћи. За то он ка же да је про то Авра мо вић ре чит ли це мер, 
да он „ди ну“, тј. пра вој и је ди ној мо гу ћој ве ри, „пљу је у бра ду“ (II, 488), а за тим 
на ре ђу је да се кр во про ли ће на ста ви и да се ње го ви не при ја те љи ис тре бе или 
из ве ду: 
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„на пут пра ви на ше ри јат цар ски“ (II, 513)! 

Ка кво би то по ни же ње би ло за све моћ ни ка ка да би се ње го ва „сил на 
вој ска“ (II, 489) вра ти ла и од у ста ла од на си ља због јед не та кве ма лен ко сти 
као што је не по сто ја ње про кла мо ва ног раз ло га због ко јег се ску пи ла и кре-
ну ла! Раз у ме се, ни тај су лу ди за нос вла сти том мо ћи ни је не ки про ла зни ни 
ло кал ни фе но мен, без об зи ра што би се као чин пред ста вљао у 21. ве ку у 
са свим дру га чи јем дис кур су. Као што ни цео тај раз го вор ни је вр ху нац иро-
ни је с ко јом Ње гош осли ка ва исто риј ске пу те ве и стран пу ти це људ ског ро да.

Ка да по сле не у спе лог до го во ра о пре стан ку кр во про ли ћа, по сле ше сте, 
по след ње не де ље у бор би за оп ста нак, Цр но гор ци из во ју ју по бе ду, њи хов 
култ ју на штва по но во се огле да у дво стру ком ви ду. С јед не стра не, вој во да 
Дра го Ву ко тић го во ри о по ги би ји „двје ста три ста дру гах“, о „пет сто ти на 
[...] ра ње ни јех“ (III, 106–107) у бо ју, али у исти мах ис ти че и да, сре ћом, Тур-
ци ма у том за луд ном по хо ду на Цр ну Го ру бог „зе ца у ср це уће ра“ (III, 109):

„а бо гу је жер тва нај ми ли ја
по ток кр ви кад про вре ти ран ске“ (III, 160–161).

Али, с дру ге стра не, иако по сле ку ка вич ког скри ва ња за вре ме бор бе 
при мљен с ма ње ус хи ће ња, Шће пан Ма ли ће још не ко вре ме упор но по ка-
зи ва ти сво ју по ли тич ку сна ла жљи вост, при пи су ју ћи цр но гор ску по бе ду 
се би у за слу гу. По што су гла ва ри, ко ји су би ли на гра ни ци с Мле чи ћи ма, 
до не ли вест да су гро мо ви уда ри ли у мле тач ку и тур ску вој ску, Шће пан 
Ма ли се по ја вљу је кла ња ју ћи се на ро ду на све стра не и го во ри ка ко је он 
за пра во по ди гао ту „ку лу од обла ка“ и на ву као на њу те стра шне „гро мо ве“ 
(III, 165–166), ко ји су рас те ра ли не при ја те ље. По ред то га, он се и са крио с 
ча сном на ме ром:

„не би л’ ка ко ја је дан пре текâ, 
ва шу сла ву да ка жем сви је ту“ (III, 181–182). 

Игу ман Те о до си је се кр сти од чу да пред том без оч но шћу, а сне би вљи-
ви и опре зни поп Ан дри ја, ко ји мо жда бо ље зна шта је власт, без об зи ра 
ка ква она би ла, го во ри да је грех по ни жа ва ти свог по гла ва ра, јер ни је он 
крив што је „ср ца пла шљи во га“ (III, 242)! Он за тим до да је да се пла шљи ва-
ца по не кад на ђе и под цар ском кру ном, ис ти чу ћи да је Шће пан Ма ли ипак 
мо рао би ти ру ски цар кад је сул тан, ис пре па дан ру ским зах те вом за хва та њем 
Шће па на Ма лог, по слао то ли ку вој ску да га уло ви! 

Да бо ме, су је ти ску пље ног на ро да ви ше го ди ла ска ње Шће па на Ма лог 
не го исти но љу би во згра жа ње игу ма на Те о до си ја над Шће па но вим ре чи ма, 
та ко да се сви оку пље ни за кли њу на вер ност Шће па ну и ви чу да га не ће из да-
ти – „док све на ше си ле из ло ми мо“ (III, 278)! А кад још стиг не и „па па га ло“, 
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да ро ва ни па па гај из Хер цег-Но вог, по кло ни се Шће па ну Ма лом и осло ви га 
са „Цар... цар... цар ...“ (III, 730), све се „кр сти од чу да“, а за тим кре ће и на-
род но му дро ва ње – „раз ли чи та и зна ме ни та тол ко ва ни ја“ – о па па га је вим 
ре чи ма (у про зном за пи су ко ји по сле то га сле ди). Као да и у тој сли ци Ње гош 
на го ве шта ва иро нич ни три јумф по ли тич ки дре си ра них па па га ја ко ји у ње-
го во вре ме још ни су би ли та ко ши ро ко рас про стра ње ни као у да на шњим 
об ли ци ма – у но ви на ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји. 

По сле то га у све оп штем на род ном ве се љу као да култ ју на штва и сло-
бо де по но во до би ја у исти мах дво струк при звук – као од го вор на по зив 
Шће па на Ма лог, али и као аутен ти чан на род ни глас. Мо мач ко ко ло ће – 
исти на, на Шће па нов по зив – зду шно за и гра ти и за пе ва ти сла ве ћи по бе ду 
ма ло број не цр но гор ске вој ске над Бе глер бе го вом „сму ће ном тур ском си лом“ 
(III, 779). А на кра ју тог сла вља при дру жи ће им се и онај сле пи гу слар сво јом 
при чом о „два ве ли ка зма ја“ (III, 822), ко ји су за луд и срам но кре ну ли са 
„сто и три дест хи ља да пу ша ках – / да ухва те ца ра ро син ско га“ (III, 824–825) 
у Цр ној Го ри и „за ро бе ца ри цу сло бо ду“ (III, 827). Али „со ко ло ви цр но гор ски 
мом ци“ (III, 845) осве тла ли су образ и за до би ли бе смрт ну сла ву та ко што су 
том „де мо ну“ сло ми ли „ро го ве“ (III, 850). Шће па ну Ма лом се, исти на – као 
што се то ка же у про зном за пи су на ве де ном по сле ци ти ра них сти хо ва – ви ше 
до па ла „пје сна па па га ло ва но ово га сли јеп ца“, ко ји ни је про пу стио да по ме-
не и да се Шће пан са крио у се ло Гра ђа не за вре ме бор бе.

Ово дво стру ко и дво сми сле но про све тље ње кул та ју на штва – као иде а-
ла у бор би за оп ста нак, али и идо ла три је ко ја омо гу ћу је по ли тич ко за лу ђи-
ва ње – кри је у се би, из ме ђу оста лог, и ја сну свест о оно ме што се од у век и 
че сто зби ва, свест ко ја се убе дљи во и емо тив но оства ру је у је зи ку. Али ни 
аутен тич ни култ па три о ти зма, као ни по ли тич ко за лу ђи ва ње тим кул том, 
ни су, да ка ко, тек не ки ло кал ни, цр но гор ски, про ла зни фе но мен. Зар ни је 
на слов ста ре, бе за зле не ро ман ти чар ске па три от ске пе сме Аугу ста Хајн ри ха 
Хоф ма на (1798–1874) – „De utshcland űber al les“ (1841) – у сво је вре ме под ра-
зу ме вао са мо ро ман ти чар ску при вр же ност за ви ча ју да би сто ти нак го ди на 
ка сни је сна жно и су лу до од јек нуо као рат ни по клич у Хи тле ро вој Не мач кој, 
зе мљи ко ја је би ла јед на од ко лев ки европ ске ци ви ли за ци је и кул ту ре? 

Вре ди се, мо жда, у окви ру ових сли ка и при зо ра ко ји из ра ња ју де ли-
мич но и из Ње го ше вог лич ног по ли тич ког ис ку ства, за пи та ти и шта је за-
пра во био сми сао ре чи по па Ан дри је ка да се он обра тио сер да ру Ву ка лу и 
вој во ди Ни ку, у ча су ка да је Шће пан био рас крин кан и при вре ме но ухап шен 
на ин тер вен ци ју ру ског иза сла ни ка Дол го ру ко ва. Из гле да, на и ме, да је поп 
Ан дри ја, од по чет ка опре зни ји од не ких дру гих гла ва ра, већ та да стра хо вао 
од без вла шћа, под ра зу ме ва ју ћи да је и ла жна, пре ва рант ска власт ипак бо ља 
од ни ка кве:
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„Ми Шће па на грд но из гу би смо; 
без узде ће остат Цр но гор ци,
да све ра де по сво јој зи ћу ди“ (IV, 719–721).
А за тим до да је:
ми то до бро зна мо сва тро ји ца.
Ро ђе ни смо у бе суд ну зе мљу“ (IV, 726–727).

Да ли то зна чи да је са мо Цр но гор ци ма, или мо жда и по не ким дру гим 
на ро ди ма, нео п хо дан би ло ка кав улар и ма ка ква, ма кар и „ла жна“ узда, да 
не би ра ди ли „све по сво јој зи ћу ди“? И да ли то по у зда но зна ју са мо њих 
„тро ји ца“, или ипак по не где и по не ко дру ги, а пре све га ве ли ки пе сник?

У том стра ху од без вла шћа убр зо за тим поп Ан дри ја и сер дар Ву ка ле 
се по но во обра ћа ју ру ском иза сла ни ку Дол го ру ко ву зах те вом да се Шће пан 
Ма ли ипак пу сти из там ни це, а он им од го ва ра да ако тај ла жов не пла ти 
гла вом, за у век ће се пре ки ну ти „све за нај сил ни ја“, „брат ска љу бав“ Ру си је 
и Цр не Го ре (IV, 893). У том ча су они ће се обра ти ти на ро ду, го во ре ћи му у 
исти глас са вој во дом Ни ком, да су хап ше њем ру ског ца ра „сво ју сре ћу под 
но ге“ ба ци ли (IV, 900), а за тим до да ти:

„Но ва ди те ца ра из там ни це!
Што је прин цип пред јед ни јем ца рем?“ 
– кâ миш ма ли пред до бри јем мач ком“ (IV, 910–912).

У том су лу дом зна ку три јум фа ла жи над исти ном, по ли тич ке идо ла три-
је над еле мен тар ном му дро шћу, Шће пан Ма ли ће би ти по нов но усто ли чен 
као вла дар Цр не Го ре. 

Нај зад, о слич ном дво стру ком тка њу три јум фа по ли тич ких сми ца ли ца 
и идо ла три је на под ло зи цр но гор ског кул та чој ства и ју на штва као спрем но сти 
на по ги би ју да би се од бра ни ла мр ви ца соп стве ног жи во та и про сто ра све до-
че и раз го во ри тур ских моћ ни ка ко ји се на кра ју спе ва, по сле по ра за у пр вом 
по хо ду, по но во спре ма ју да по ко ре Цр ну Го ру и ухва те или уби ју Шће па на 
Ма лог. При ли ком ве ћа ња во ђе тур ског вој ног по хо да се ћа ју се, из ме ђу оста-
лог, сво јих срам них по ра за у ра ни јим бор ба ма са Цр но гор ци ма. Та ко нам се, 
на при мер, Ка ра ман-па ша ја да:

„Да је про сто по сто ти ну пу тах 
што нас Мо сков гње чи и раз го ни,
про сто би ло ве ли ким си ла ма
што нас ло ме са сва ко је стра не,
ве ће би ва ште те но сра мо те; 
ал’ не про сто ни кад ни до ви јек
што се с на ма сав сви јет ка ли жи
ђе се на ше си ле из ло ми ше
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на хај дуч ком јед но ме гни је зду.
Је ли икад ово иг ђе би ло
От кад ти са и ви јек ни ко ше?“ (V, 71–81)

А зар слич но не зву че и ре чи Мех мет-па ше при по ми сли на сле де ћи по-
ход на Цр но гор це:

„Ку нем ви се па ћи вје ром тур ском:
бих во лио, ра ди је прег нуо
вре ло гво жђе до хва тит зу би ма
но на Цр ну Го ру уда ри ти“ (V, 85–88)?

Мо жда за хва љу ју ћи и том стра ху при се ћа њу на ра ни је цр но гор ске 
под ви ге Мех мет-па ша ће по тра жи ти на чи на да ра зним сми ца ли ца ма и по-
ли тич ким под ва ла ма оства ри оно у че му на си љем тур ска вој ска ни је ус пе ла 
– да ор га ни зу је уби ство Шће па на Ма лог и та ко по стиг не свој основ ни циљ. 
У ту свр ху он ме ђу сво јим грч ким ро бљем из два ја два на ест мо ма ка из истог 
се ла, нај ја че га од ре ђу је да по ве де дру гу је да на е сто ри цу у Цр ну Го ру, да се 
не ка ко до дво ри Шће па ну Ма лом као тур ски роб ко ји је по бе гао из Грч ке, да 
на ђе код ње га не ка кву „слу жби цу“ (V, 498) и да га уби је. Већ на пр вом ко-
ра ку тог пот хва та, Мех мет-па ши ни мом ци, до ју че ра шњи ро бо ви, то ли ко су 
срећ ни због мо гућ но сти ски да ња роп ских око ва, да је сва ки од њих спре ман 
да оста ви код па ше не ког од сво јих нај бли жих као та о ца ко ји ће да јам чи 
жи во том да не ће би ти пре ва ре и да ће па шин на лог би ти из вр шен. Мех мет-
па ша им, с дру ге стра не, обе ћа ва ба сно слов не нов ча не на гра де ако уби ју 
Шће па на Ма лог; под ва ла је, да кле, са свих стра на та ко до бро сми шље на да 
до ју че ра шњи ро бо ви не ће из не ве ри ти свог до бро чи ни те ља и да ће њи хов 
во ђа оба ви ти свој за да так. И до и ста, на кон го ди ну да на по што је на шао 
„слу жби цу“ да бу де „код ца ра ашчи ја“ (V 535), нај мље ни уби ца успе ва у 
свом по ду хва ту. На кра ју, да ка ко, он и ње го ви мом ци ће би ти осло бо ђе ни 
роп ства, а за тим бед но на гра ђе ни с не што ма ло тро шка за пут ку ћи. С дру-
ге стра не, Мех мет-па ша, као ус пео по ли тич ки пре ва рант, до би ће ве зир ски 
чин! Украт ко, ако и не мо же баш све да се оства ри нај гру бљим вој ним на-
си љем, ипак се мо жда и по не ки од та ко нео ства ри вих ци ље ва мо гу по сти ћи 
по ли тич ким под ва ла ма, об ма на ма, ла жним обе ћа њи ма, под ми ћи ва њем и 
уце на ма. А за та ква оства ре ња моћ ни ци су спрем ни да бо га то на гра де ако 
не не по сред не из вр ши о це, а оно ор га ни за то ре ис пу ња ва ња њи хо вих по ли-
тич ких ин те ре са. У спле ту свих тих сло же них окол но сти Цр на Го ра као 
„бе суд на зе мља“ по ста је, у оно стра ној пе снич кој пер спек ти ви, за пра во огле-
да ло бе суд ног све та.

За ни мљи во је у том кон тек сту по гле да ти и шта ка же Ње гош, не по сред-
но пред смрт, у свом пи сму од 12. ок то бра 1851. Лу дви гу Аугу сту Фран клу, 
аустриј ском књи жев ни ку ко ји је, из ме ђу оста лог, пи сао исто риј ске ба ла де и 
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пре во дио на ше на род не пе сме. У том пи сму Ње гош го во ри о по е зи ји као 
„искри та јин стве ној“, а за тим се пи та да ли је то „искра бе смрт но га ог ња“ 
или, бар у ње го вом окру же њу, „бур на клап ња, че до уског под не би ја на шег“?18 
Ис ти чу ћи по том да „ка да се чо вјек поп не ви ше са мог се бе, он да ви ди би јед-
ност људ ску, и ка да је по е та мо же ре ћи да је жрец ол та ра свје све ти ја“, те да 
упра во као све ште ник ол та ра све ми ра „са ња о бе смр ти ју“ и чи та „чу де ства 
ство ри те ља“ (210). Та „чу де ства“ су „ње го во нај сла ђе пи ће“, па он „си лом 
во о бра же ни ја“, тј. ма ште, „из во ди из блат не зе мље кли цу не бе сно га жи во та“ 
(210). Нај зад, ка ко се „за гра ни цом про све ште но га сви је та“, „на мом уза ном 
под не бљу сваг да [...] ло ме тир јан ски гро мо ви“, а по што је по ред то га још и 
„мој ма ли крај та мом ди вљи не обе зо бра жен“, тј. на гр ђен, у ње му су „све 
људ ске по сла сти це са отро вом при пра вље не“, па је „чо вје ку [...], кад му до ђе, 
слат ко пла ка ти као пје ва ти“ (210–211). А ка да још Ње гош до да да он „ова ко 
на шу пје сму ра зу ми је“ (211), он да у том сми слу мо же мо схва ти ти и ре чи 
вој во де Дра га Ву ко ти ћа у Шће па ну Ма лом:

„из не сре ће сре ћа се из ле же,
ку ка ње је ма ти пје сме див не“ (III, 134–135);
„ко вје чи то хо ће да жи ву је,
му че ник је ово га сви је та“ (III, 139–140).  

А зар нам још од ре ђе ни је о то ме не го во ри и вла ди ка Да ни ло у Гор ском 
ви јен цу, кад у ужа си ма исто риј ске зби ље „бе суд не зе мље“, а мо жда и све ко-
ли ке људ ске исто ри је, ви ди по зив оно стра ној пе снич кој ре чи да про све тли 
при ро ду ово зе маљ ског жи во та:

„Нек про по је пје сна од ужа са,
Ол тар пра ви на ка мен кр ва ви!“ (674–675)

(Дорађена и проширена беседа у САНУ, 6. XI 2013)

Svetozar Koljević

ON NJEGOŠ’S INSPIRATION BY “LAND WITHOUT JUSTICE”

A b s t r a c t

 As a po et ex cep ti o nally edu ca ted in the o logy, de eply in spi red by the pa tri o tic 
tra di ti ons of his co un try and his own po li ti cal ex pe ri en ce, Nje goš was at the sa me ti me 
the bis hop of the Ser bian Ort ho dox Church and and the ru ler of his co un try, Prin ce Bis hop 
of Mon ten gro. In the dif fi cult ti mes of the in ter i or tri bal con flicts and lo cal war fa re along 

18 Иза бра на пи сма, стр. 210.
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the fron ti ers of his co un try, Nje goš was a wit ness of dif fe rent forms of pоlitical de cep ti-
ons and mi li tary plun der. He had to ke ep sig ning pro vi si o nal pe a ce ma king agre e ments 
with ne ig hbo u ring Tur kish re gi ons, of ten ru led by lo cal le a ders who dis re gar ded the or ders 
of the ir own sul tan. So me ti mes com pel led to de fend the tra i tors of his co un try in or der 
to avoid dan ge ro us in ter i or con flicts, so me ti mes com pel led to gi ve pro mi ses which he 
knew he was not su re to ke ep, he was de eply at tac hed to the na ti o nal in te rests of his pe-
o ple and tried to in tro du ce so me sort of or der in what he cal led his “law less co un try”. His 
bit ter po li ti cal ex pe ri en ce was il lu mi na ted by rich re li gi o us in sights in his long hi sto ri cal 
po ems The Mo un tain Wre ath and Step hen the Small – The Tsar Im po stor. The se works 
evo ke the proud re a di ness of his an ce stors to die for a small grain of li fe, ter ri tory and 
fre e dom, but they al so em body the se amy si de of the tra di t i o nal cult of he ro ism, the way 
in which it co uld be ex plo i ted by po li ti cal mac hi na ti ons for the pur po ses of un li mi ted 
fraud and cru elty. His tra gic sen se of hi story re flects both its hor rors and the vi si o nary 
po e tic in sights il lu mi na ted by re li gi o us and mo ral com mit ments. 

Key words: cult of heroism, tradition, “lawless country”, lie, political, this-worldly, 
other-worldly
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Миро Вуксановић

ЊЕГОШЕВА ДВА ВЕКА МУКА,  
НА ОБА СВЕТА

Ње гош је ро ђен кри ју ћи, по не ка да шњем оби ча ју, на скро ви том ме сту. 
Же не су се та да скла ња ле да их ко не ви ди. Са ме су за да ја ле и по во ји ма 
шти ти ле де цу. Ру ке су им уз те ло у ко лев ка ма ве за ле.

Ње гош је по ди зан у ка ме ној ку ћи, у лед ни лу, где је ва тра с јед не стра не 
гре ја ла. Ма ти га је ле ти оста вља ла, док по сли, под жбу њем, у ка ме ња ру ко ји 
су зва ли зми јар ник. Ма ли је по шао уз под го ри не, за сто ком. Ни ко ни је упи-
сао ко ли ко је пу та рас кр ва рио ко ле на и дла но ве, ко ли ко пу та је по ско чио од 
стра ха, у мра ку, од ди вља чи, у не ви де ли ци, од вуч јих за ви ја ња.

С лов ћен ске ви си не, док се ка мен љу ља под та ба ни ма због вр то гла ви це, 
по сма трао је не бо ка ко па да на мор ску пу чи ну, на до њој стра ни, и ка ко се 
пла нин ски пре де ли гу бе у тми ни и обла ци ма, на се ве ру. Дрх тао од мра за, 
гр мља ви не, ме ћа ве и сва ког не вре ме на.

Гле дао је по ги ну ле без гла ва ко је су као дар да ле ко од не те. Ви ђао жал-
бе над оде ли ма оних што су на бо ји шти ма оста ли. Слу шао о за јед нич ким 
ко стур ни ца ма. Осе тио пат њу же на у цр ним ма ра ма ма и гру бост бр ка тих 
му шка ра ца. Бе жао да га љу ди с чал ма ма не би на сам ку на шли.

Ка да је пре по знао дрх тај под ре бром и стид но за ма трао де во јач ке пле-
те ни це, стриц га је од ре дио да бу де мо нах, да као и он вла да кле твом и мо-
ли твом. Имао је се дам на ест ка да су га за го спо да ри ли, збу ње ног, на гум ну, 
и ка да су му, мла ђем од свих на ску пу, при сту пи ли ру ци. Пре по знао је му ку 
ко ја до ла зи. Ни је ума ње на ни за њем све ште нич ких зва ња што их је при мао 
у острв ској цр кви ци по кри ве ној пло ча ма, у да ле ком гра ду и иза цар ских 
вра та. Сам је свог прет ход ни ка, це тињ ског вла ди ку, про гла сио за све ца. Да 
не би био сам у не по слу шном све ту.

Док се спре мао да у јед ном за ле ту спе ва Лу чу ми кро ко зма, ки ди са ли су 
да сит не за ђе ви це ре ша ва, да пре ту че не шти ти, да по ро ди це уби је них сми ру-
је, да тр гов ци ма из да је до зво ле, да од ре ђу је ме ђа ше на има њи ма, да раз во ди 
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не вер не бра ко ве, да при ма тур ске прет ње, да слу ша ле лек и кук ња ву, да 
ша ље пи сма с адре сом: „Ђе бу де!“

Од ла зио је с Це ти ња че сто. Ишао у Трст, Ве не ци ју, Беч, у ру ски цар ски 
град. Об ле тао и пред гра ни ца ма че као да га при ме. Тра жио по моћ у нов цу 
и ме ђу не пи сме не Цр но гор це до нео штам па ри ју. Ње но оло во је ка сни је у 
пу шча на зр на пре то пље но, у Омер-па ши ној го ди ни. У пр ву шко лу ко ју је 
отво рио ђа ци су ишли под оруж јем, а при јем ни у бит ка ма по ла га ли. По кре-
нуо је пр ви ча со пис у сво јој зе мљи, а из ње мо рао осим свог при мер ка сва ки 
из вањ ци ма сла ти. Ње го ви све ште ни ци су зна ли да кр сте, вен ча ју, опо је и са 
са бљом иду пред че та ма. Рет ко се ки тио вла ди чан ским зна ме њем.

С пу то ва ња се нај за о би ла зни јим оку ка ма вра ћао. Да што ду же оста не. 
Да што ка сни је у не во ље до ђе. Да гле да што не ма, а да чи ни ка ко мо ра. Уза-
луд но је до нео би ли јар, ози дао Би љар ду. Ма ло је ко од по да ни ка за ње го ве 
но во сти и спе во ве ма рио. Би ло је од ви ше пре чих по сло ва.

Док је пи сао чу де сни Гор ски ви је нац, у су шној го ди ни, у глад ни јој го-
ди ни од оста лих, за си па ли су га да ви ја ма. Ми рио је за кр вље не. До су ђи вао 
лу пе жи ма два де сет и пет то ја га. По ста вио се на то ре, пер ја ни ке, гвар ди ју. 
Овла стио их да уз диг ну ка ме но ве пре ко ко јих се мо гу наг ну ти крив ци да 
ка зну при ме. За вео и по рез. Цр но гор ске очи сев ну ле у чу ду. До ста њих по-
след њи пут.

Ње го ше ву ма лу зе мљу, го ли оток у ото ман ском цар ству где би по не кад 
сун це гра ну ло, та кву зе мљи цу су пре мре жи ле ла жа и скит ни ца. Хте ли су 
да га отру ју. Спре ма ли му за се де и ко ва ли за ве ре. На про гон ство је осу дио 
по след њег мле тач ког гу вер на ду ра ко ји му је злом око гла ве сно вао. Про те-
рао сму тљив це ко ји су, шће па но мал ски, ла ко вер не ла ко до би ли. По ми шљао 
да по бег не у беч ки или сли чан свет. Са њао о од ла ску у Па риз. У са ми ци 
учио је зи ке. Хи ља де за мол ни ца по слао. Уза луд но угла вљи вао при мир ја и 
до бре гла со ве оче ки вао. Под ми тљи ве клео и за при мер дру ги ма же сто ко 
ка жња вао. У ло ву па зио ко за њим иде. Да ле ко оте рао ва со је вић ко-ен гле ског 
ла жног иза сла ни ка. На шао Ги го ја да на раз ме ђи укло ни из да ји цу и оп се на-
ра. Хер це го вач ком ве зи ру у го ди ни на стан ка свог сре ди шног спе ва пи сао да 
му је те сно од сву куд и го во рио да му је ду ша до шла у ко та лац.

Увек у те сна цу, об да рен ми мо дру ге, за клет ми мо ико га, док га па ле 
„ужа са пла мо ви“, „си рак ту жни“ чи је „пле ме сном мр тви јем спа ва“, „пу сти-
њак це тињ ски“, та кав, мо рао је „слу жи ти ота ча ству“, при зи ва ти де се те рац, 
гу сле, ви те зо ве, Ко со во и прах Оца Ср би је. Ње го ву је са бљу ку пио и сти хом 
оки тио. Та ко Ка ра ђор ђа сла вио, јер је „бич тир ја нах“, јер „вар вар ске лан це 
сру ши“.

Ср би су о Ње го шу ми сли ли да је сло бо дан, а он је ви ше од све га са њао 
све тлост и сло бо ду. Над со бом гле дао „не бо за тво ре но“. Са мо од се бе чуо: 
„Не ка бу де што би ти не мо же“. Са ста вљао Сло бо ди ја ду, исме вао ла жног и 
ма лог ца ра „у бе суд ну зе мљу“, опе вао два за ро бље на то па, до зи вао на ма мац 
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уче не стран це, због не ма шти не про да вао све ти ње, са би рао уста нич ке пе сме 
у Огле да лу срп ском, са сти хо ви ма у част пе сни ка ру ског.

Док је му ка му ку су сти за ла, дне ви-но ћи, што од ага, па ша и ве зи ра, 
што од са мо гла вих сер да ра, вој во да и се на то ра, што од вре лог кр ша, су ве 
зе мље и су шних про ле ћа, из ме ђу без во ди це и ма ни тих по то ка, из пе ћи на, у 
не ва кат, по врх све га је уз мла дог вла ди ку, ис по ти ха, не из ле чи ва си чи ја из-
ну тра по ми ље ла. Тра жио је при мор ске, ита ли јан ске и оста ле док то ре. Као 
три де се то го ди шњак по чео да обе ле жа ва ме сто за гроб. Ода брао је из Гор ског 
ви јен ца Цр кви ну, лов ћен ски врх, та ко на зван јер је на ње му не кад би ла цр-
ква, и та мо се би по ди гао ма лу ка пе лу, скло пи ту и окру глу. Суд њи час је 
пред о се ћао и пи сао те ста мент, знао с ким има по сла, сум њао и про кли њао:

„Ко ишта од ово га ов ђе упи са но га пре и на чи био му црн образ пред 
љу ди ма и ја рост ни се суд бож ји над њим из вр шио за ту грд ну не прав ду ко ју 
би пред ли цем не ба и зе мље учи нио.“

У по след њи дан ок то бра, лу чин дан ски и но во ка лен дар ски, скло пи ле 
су се очи ко је су пр ве ви де ле до не бе сну Лу чу ми кро ко зма. Пре кр сти ли су 
му ру ке на пр си ма. Ма ло да на је фа ли ло да на пу ни три де сет и осам го ди на. 
Мо жда је чуо, у са мрт ној ури, ка ко се ње го ви гом ба ју и по ку ша ва ју да му 
оспо ре иза бра ног на след ни ка. Над њим и отац ко ји је сва ког свог по том ка 
над жи вео.

Ње го ша ни су сме ли да но се на Лов ћен као што су га, са по след њег пу-
то ва ња, уз ко тор ске стра не, на ра ме ни ма из не ли. Та да је с но си ла ви део ње-
гу шке цр кви це и ду гач ку ку лу у ко јој је ра стао, сти гао у си гур ну це тињ ску 
ку ћу, а ње го ва „ку ћа“ на Лов ће ну би ла је по све му не си гур на. Мо гао би се 
га зап са вла да ти. Мо гао би се удар гро мо ва из бе ћи. Мо гли би се ве тар, ма гла, 
сму та и цр ни ло по бе ди ти. Али се ни је сме ло ри зи ка ти: да тур ски нож мр тву 
гла ву не по се че, да ло по ви вла ди чан ску оде жду не од не су, да крст с пр си ју 
не ски ну, да мр тав вла дар не по ги не, да свак у Цр ној Го ри не бу де осра мо ћен. 
Са хра њен је на Це ти њу. То је ње го ва пр ва са хра на.

Чу ван је у ма на стир ском ка ме ну, на ме сту свог све тог стри ца, у при-
вре ме ној гроб ни ци. По сле че ти ри го ди не пре нет је на Лов ћен, у цр кву ко ју 
је за се бе сми слио, ози дао и мир но с рав ни не гле дао. Та ко је Ње гош дру ги 
пут са хра њен. Ми сли ло се – за у век.

Ка да је пао по след њи пе тро вић ки ди наст, пе сник и краљ ко ји је до пу стио 
да Гор ски ви је нац пр ви пут бу де у Цр ној Го ри об ја вљен тек на сто го ди шњи-
цу Ње го ше вог ро ђе ња, као да је знао да је Ви је нац одав но у гла ви „ци је ла 
на ро да“, сти гла је аустро у гар ска вој ска, сру ши ла ка пе лу, рас ко па ла гроб, 
из ва ди ла мо шти, но ћу, и од не ла их на Це ти ње. Цр њан ски је опи сао ка ко је 
мо би ли са ни Ср бин са чу вао две Ње го ше ве ко шчи це. Та ко је Ње гош тре ћи 
пут уко па ван.

Не ко ли ко го ди на доц ни је, пе тро вић ки по то мак, краљ Ка ра ђор ђе вић, 
пре ма Ње го ше вој ка пе ли ци, на ње ном ме сту, у истом ли ку, по ди гао је но ву 
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цр кви цу и у њој су, по пра во слав ном об ре ду, на нај све ча ни ји на чин, с бе се-
дом вла ди ке ко ји је у на ше до ба про гла шен за све ца, још јед ном са хра ње не 
ко сти Ње го ше ве.

Ка да су Цр но гор ци по ста ли Цр но гор ци, ка да су це тињ ски од бор ни ци 
на знак с ви шег и нај ви шег ме ста мо гли све, иза шли су ка тун ски пле ме ни ци 
Ње го ше ви, и дру ги с њи ма, па су још јед ном сру ши ли ка пе лу (ено јој и сад 
ка ме ња у ко ро ву на под лов ћен ским ла зи на ма), пре ро ви ли ра ку, из ва ди ли 
мо шти и до не ли их, аустро у гар ским пу тем, опет на Це ти ње, на пе сни ко во 
пе то уко па ва ње.

До ве ли су мај сто ре за скра ћи ва ње пла ни не, за жди ли шта пин, по бе гли 
од ми на, ди гли хе ли коп те ре и дру ге ле ти ли це, про би ли на лов ћен ском вр ху 
ту нел, у ту не лу, усред мра ка, по ста ви ли не ко ли ко сто ти на ка ме них сте пе-
ни ца, по рав ни ли врх на ко јем је би ла ка пе ла, обур да ли низ ли ти це ка мен и 
зе мљу што је зо ву: гроб но ме сто, до ву кли ме штро вић ки ма у зо леј, крај ње га 
ози да ли и гум но, ока ме ње но као и све, из не ли фи гу ру ко ја се ме ри то на ма, 
ко ја ка ме ни умор ног и оста ре лог чо ве ка, при зе мљи, с пре кр ште ним но га ма, 
за гле да ног до ле, при ти сну тог ве ли ким ор лом, све као што ни је био Ње гош. 
Ње га су ду бо ко, у не ви ђен, под зи гу рат ским ка ми у га о ни ком, ше сти пут 
уко па ли.

У тму ши, у ка ра му клој оса ми, у нај ка ме ни јој ви де ли ци ко ју смо икад 
ство ри ли, на два ве ка од да на ка да је сти гао ме ђу сво је, ка да су ње го ви Цр но-
гор ци по ста ли још ви ше Цр но гор ци од оних ко ји су пре че тр де се так го ди на 
уме сто цр кве ди гли „про кле ту го ми лу“ без кр ста, нај ум ни ји срп ски пе сник 
исту му ку му чи као не кад док је го рео за Ле сен дром и за Цр кви ном.

За о кру же на су Ње го ше ва два ве ка му ка, на оба све та.
Та ко и то ли ко, а као да је тек по че ло све ко ли ко ру же ње, скрај њи ва ње 

и књи жев но уко па ва ње. 

(Бе се да за Два ве ка Ње го ша, СА НУ, Бе о град, 6. но вем бар 2013)
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Рајко Петров Ного

МОЖЕ ЛИ „ИСТРАГА ПРЕДАКА“  
НАУДИТИ ЊЕГОШУ

1.

Ова је драма почела на Косову.
Ова се трагедија приводи крају у Подгорици и Београду.

Об ре ли смо се усред зло коб ног па ра док са. Обе ле жа ва мо два ве ка од ро-
ђе ња сто жер ног срп ског пе сни ка, а ту круп ну го ди шњи цу по та па зва нич на 
ти ши на.

Вла ди ка Пе тар II Пе тро вић Ње гош, „ду хом чи тав је дан свет, а те лом и 
ран гом вла дар са мо др жац, жи вео је и умро без ијед не за си ће но сти. Ми рио 
се са сво јим те шким ду жно сти ма, из вр ша вао сво ја опа сна пра ва, но сио сво ју 
тра ге ди ју сло бо де ра ди, а упр кос сре ћи и прав ди“, пи са ла је Иси до ра Се ку лић.

Са тра гич ним ју на ком ко сов ске ми сли још го ре је и тра гич ни је да нас. 
За ње го ву две сто го ди шњи цу, у зин да ну у ко ји су га бра ћа/раз бра ћа за зи да ла, 
сво ме ми тро по ли ту ње го ви ар хи је ре ји не мо гу све ћу да упа ле, ни мо ли тву 
да очи та ју над оним ко сти ма/мо шти ма ко је су се дам пу та са хра њи ва не: „Знао 
је да се над ње го вом гроб ни цом не ће са мо ло ми ти гро мо ви и бо ри ти два 
стра шна сим во ла не го ће се и сва ко зло из бљу ва ти и рас пр ти ти. Хтео је да 
се и мр тав бо ри са они ма с ко ји ма се жив бо рио. До се бе је по ди гао и нас, 
дао нам оп шту гла ву и на ме нио бор бу не пре ста ну. А на род ко ји не мо же да 
од бра ни гроб, не тре ба ни да по сто ји“, пи сао је Ма ти ја Бећ ко вић.

Не ка да шњи гре бен за по ко сов ски збег, а да на шња зва нич на Цр на Го ра, 
сва ко ја ким „но вим чи та њем“ Ње го ша кри во тво ри, а фал си фи ку ју ћи ње го ве 
ре чи за пра во га се од ри че. Од ри чу ћи се Ње го ша, од ри чу се се бе. Сре ди шња 
срп ска зе мља, ова да на шња, зва нич на, у ко јој је не коћ, над пра хом оца вас-
кр сле Ср би је из мр тви јех Ср бе до зи вао, и до звао, ћу ти као за ли ве на. Као да 
се све ово ње ни не ти че. А шта и да ка жу ко ји Ко со во пре да ју, а при ча ју ка ко 
га из ба вља ју. Ко со во, где су ро ђе не и цр ква и др жа ва, где смо сви ро ђе ни. 
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Ср би су до сад има ли два ме ста ро ђе ња: пр во на Ко со ву, а дру го где се ко 
слу чај но ро дио. У оп штем по ме те ни ју, мно ги су без оба оста ну ли. Ако оста-
не мо и без Ње го ша – ко ји је „сев му ње на ше у чо ве чан ству, у Ко смо су“, 
ко ји је и ко сов ски за вет и Оби ли ћа об но вио, и та ко нас као на род ок тро и сао 
– ми ће мо се по гу би ти и про су ти. И по Ср би ји и по Цр ној Го ри пра зно глав ци 
ман тра ју: Онај сам ко ји ни сам. Отво ри те Књи гу Ње го ше ву, про чи тај те би ло 
ко ји стих, сва ки без ма ло о овој да на шњој сра мо ти го во ри. Слу чај ни љу ди су 
је дан ста ри, сло бо дар ски на род, ко ји се кроз ду гу и стра шну исто ри ју ни је 
дао, ево до тле до ве ли да му се ул ти ма тив но на ре ђу је да ко лек тив ну свест 
про ме ни. 

Ова је тра ге ди ја по че ла да се окон ча ва охо лим ре чи ма да Ко со во тре ба 
оста ви ти по по ви ма и пе сни ци ма. Онај ко ји их је из ре као и сам је тра гич но 
скон чао. Док је Ко со во би ло у ком пе тен ци ја ма пе сни ка и по по ва, и би ло је 
на ше. И би ће док бу де ко га да „пе то је ван ђе ље“ чи та и пам ти.

„Ако је ди на сти ја Пе тро ви ћа не ка да мо ра ла да се бо ри про тив ду ха 
по тур че ња штва ка ко би са чу ва ла срп ски сло бо дар ски дух Цр не Го ре, да на-
шњи цр но гор ски гла ва ри мо ра ју да оба ве те мељ ну ис тра гу сво јих пре да ка“, 
пи сао је у Ле то пи су Ма ти це срп ске (2012) Иван Не гри шо рац. И још је до дао 
да су нај ве ћи про тив ни ци да на шњег ре жи ма Све ти Пе тар Це тињ ски, Ње гош, 
књаз/краљ Ни ко ла, Мар ко Ми ља нов, Сте фан Ми тров Љу би ша... Не са вре-
ме ни ци, не го моћ ни пре ци ко ји су исто риј ску Цр ну Го ру уте ме љи ли. „Мо-
ра ћу их, мр тве, уби јат и из па ме ти из го нит“, ка же у јед ној Не гри шор че вој 
пе сми ду го вла да ју ћи Ве ле ум. 

Мо же ли, да кле, ис тра га пре да ка што год на у ди ти Ње го шу? Не мо же. 
Сам и за зи дан, ја чи је од сво јих ни шти те ља и жи вљи да нас не го ју че. Овај 
је сло бо дар „сам со бом опа сао ко ли ко је да ла пе снич ка сна га свег срп ског 
на ро да“. Па и ма ло ви ше. Ни сам је ди ни ко ји се, на кон ре фе рен ду ма, уте шио 
ка да је ви део да се Лов ћен ни је по ма као. Са лов ћен ских ви си на Ње гош ће 
нас трај но и бо дри ти и по сти ђи ва ти.

У оштро ум ној књи зи Ноћ ду гих ма ка за (2012), ко ја је већ у на сло ву 
алу зи ја на ноћ ду гих но же ва, Ве се лин Ма то вић је бе ло да но по ка зао шта су 
зва нич ни штро ја чи у чи тан ка ма и ан то ло ги ја ма, у „но вим чи та њи ма“ Ње-
го ша под у зе ли – из бор је увек и ту ма че ње – не би ли све нај ва жни је из Ви
јен ца, Лу че и Шће па на Ма лог за о би шли и та ко пе сни ка „ис пра зни ли“ од 
све га што је у ње го вом де лу ове ја на су шти на, ме ра и сми сао чо ве ко вог жи-
вље ња: „И за то та мо не ма по ме на о Ко со ву, ни о Ка ра ђор ђу, ни о Ми ло шу 
(мје ри све ко ли ког људ ског жи вље ња), ни о Ми ћу но ви ћу (ко јег „Срп ки ња 
још ра ђа ла ни је“), ни о „искри бе са мрт ној“, ни ти о „стра шном људ ском па-
де ни ју“. Уче ник из ове чи тан ке не ће са зна ти ни ко ме је Гор ски ви је нац по-
све ћен, ни за што, ни у ка квој је сми са о ној ве зи та по све та са идеј ном и те-
мат ском осно вом дје ла; не ће сре сти ни Ње го ше ву ет но ге нет ску кон цеп ци ју 
Цр не Го ре као збје га пре о ста лих ко сов ских ви те зо ва, а ко ја је вје ко ви ма 



57

чи ни ла ње ну ду хов ну и етич ку кич му („Ис тур чи се пла хи и ла ко ми, / Мли-
је ко их срп ско раз гу ба ло! / Што уте че ис под са бље тур ске, / Што се не хће 
у лан це ве за ти, / То се збје же у ове пла ни не, / Да ги не мо и крв про ли ва мо, / 
Да ју нач ки ама нет чу ва мо, / Див но име и све ту сво бо ду!“), ни ко ла – глас 
на ро да, ко ји осми шља ва хе рој ско жр тво ва ње („про сте на ше жр тве све ко ли ке“), 
ни су че ља ва ња три ду хов но, етич ки и ег зи стен ци јал но раз ли чи та сви је та: 
Цр но го ра ца, Ту ра ка и Мле ча на.“

Те жи им је и го ри Ње гош, ма кар и на осквр на вље ном Лов ће ну, ма кар и 
у но ћи ду гих ма ка за, не го це ло ку кав но срп ство уга ше но. И пре ових да на, 
ра зни су гу вер на дур чи ћи Ње го шу ис пра вља ли сти хо ве и по гре шно их тол-
ко ва ли. Али им се ни је при ми ло. Ко ји су се усу ди ли да раз ру ше гроб ну 
ка пе лу, што да не уту ре и два сло ва ко ја Ње гош ни је пи сао и што да му не 
ис пра ве ци гло сто ти нак ре чи. Они од Ње го ша бо ље зна ју ка ко би он да нас 
пи сао и ми слио.

Ако уз ви ше но по про ста че, ваљ да им се чи ни да ће Ње го ша се би при-
ма ћи.

2.

Не где је Вла ди ка бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је (Ми ће вић) из ре као 
јед но став ну ми сао да би смо све књи ге нај ду бљег срп ског са мо са зна ња мо гли 
чи та ти као на ста вак Гор ског ви јен ца. А мо гли би смо до да ти да је све пре 
Ви јен ца – Ста ри и Но ви за вјет, ан тич ка, на ша еп ска и лир ска усме на кла си-
ка, мо на шка и кла си ци стич ка књи жев ност, из ме ђу оста лог – при пре ма ло 
Ње го ше во де ло. Јер Ње гош вр ху ни на шу кла сич ну усме ност, а исто вре ме но 
моћ но об на вља ви со ку пи са ну књи жев ност. У књи зи Вјеч на зу бља (2005) 
Све то зар Ко ље вић це лу на шу књи жев ност ви ди у Ње го ше вом зна ку; чим 
из го во ри те вјеч на зу бља, не мо же те а да не до да те вјеч не по мр чи не. Пр ви 
чла нак овог Ње го ше вог де се тер ца од но си се на по е зи ју, дру ги, пре ћу та ни, 
на исто ри ју, или тзв. ствар ност. Шта је по е зи ја не го „све тлост ко ја раз ми че 
гра ни це окол но га мра ка“. Од је ци усме не у пи са ној књи жев но сти под на слов 
је сва ком озбиљ ном ту ма че њу књи жев но сти, јер је „пи са на реч не ми нов но 
гра фич ки траг не че га што је ко зна ко ли ко пу та из го во ре но“. У том сми слу 
Ко ље вић и из два ја ре чи Ви ље ма Ба тле ра Јеј тса, за ко јег ве ли да је нај ве ћи 
пе сник ен гле ско га је зи ка у два де се том ве ку: „Фол клор је у исти мах Би бли ја, 
’вје ру ју’ и Књи га за јед нич ких мо ли та ва, и го то во сви ве ли ки пе сни ци су 
жи ве ли под ње го вом све тло шћу. Хо мер, Ес хил, Со фо кле, Шек спир, па чак 
и Дан те, Ге те и Китс је два да су би ли ма ло ви ше не го фол кло ри сти са му зи-
кал ним је зи ци ма.“ Та ко и наш Ње гош, вр хун ски фол кло рист му зи кал ног 
је зи ка. Ње гош – пре и по сле.
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3.

„Од ва зда су Ср би на род хра бри“, ве ли у Шће па ну кнез Дол го ру ков. А 
Те о до си ја Мр ко је вић, и ње му и на ма, ова ко од го ва ра:

„Исти на је да су на род хра бри,
да су би ли. Али ђе су са да.“

Ако је та ко би ло у она уста нич ка вре ме на, и ка сни је, кад је Ње гош збо-
рио а Ка ра ђор ђе тво рио, ка ко ли је тек у ово на ше жа ло сно не вре ме. И шта 
је иза та квих го ро ста сних пре да ка оста ло овом њи хо вом ка квом-та квом 
по том ку. Па мо жда баш то да – пи та ју ћи се „Али ђе су са да“ – укр сти оно 
са овим вре ме ном, и та ко ја да шњост осен чи исто риј ским и књи жев ним 
пам ће њем. Да нај моћ ни ји срп ски стих – кла сич ни еп ски и Ње го шев де се те-
рац у ко ји је упе ва на ср жна на ша исто ри ја – укр сти са нај стро жим пе снич-
ким об ли ком – со не том – об ли ком ко ји има по нај ду же пам ће ње, не би ли од 
та квих ин тен зи те та, ако му се по сре ћи, хар ти ја про го ре ла. А све то са са мо-
све шћу да је укр шта ње опа сан и кли зав по сао, а сва ки из бор ту ма че ње.

У мла до сти сам со нет „Ра шта бо лан оде у хај ду ке“ скро јио од Ње го ше-
вих сти хо ва, углав ном:

Што је ово ево не ко до ба
Ујед но су ов це и кур ја ци
Што је чо вјек ка сла бо жи вин че
Ум се сму ти а је зик за пли ће

Мед за уста и лад на при о ња
По ста до ше ла фи ра та ри ма
То ни је су за љу де гра до ви
Већ тав ни це за не вољ не су жње

Са кри ше се ми ши у ду ва ре
Мла ди ву ци под ви ше ре по ве
Раз бје жа се лу до и не ја ко

Сам оста де у Сри је му Рај ко
Сам оста де са Бо ри ја Рај ко
Као су во др во у пла ни ни

У зре ло сти, да не ка жем у ста ро сти – а „зре лост је све“ – та ко са чи њен 
со нет мо гао би да но си на слов „Утје ха Ње го ше ва“, а у ње му су сви сти хо ви 
Ње го ше ви. Ни је, да кле, реч ни о ре ли ги о зној по е ми, ни о „исто ри че ском 
со би ти ју“, не го о све га че тр на ест у со нет свр ста них де се те ра ца, о со нет ној 
лу чи ми кро ко смо са:
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Све ди во те не ба и не бе сах
Све што цвје та лу чем све ште ни јем
Што је ску па ово све ко ли ко
До оп ште га оца по е зи ја

На ша зе мља ма ти ми ли о нах
Си на јед ног не мож вјен чат сре ћом
Не ма да на ко ји ми же ли мо
Ни бла жен ства за ко јим че зне мо

Ако ис ток сун це свје тло ра ђа
Ако би ће ври у лу че сјај не
Ако зе мља при ви ђе ње ни је

Ду ша људ ска је сте бе са мрт на
Ми смо искра у смрт ну пра ши ну
Ми смо лу ча та мом об у зе та

Ослу шни те ка ко овај со нет зби ја већ зби јен, екра зи том пу њен Ње го шев 
де се те рац. Ка ко се под при ти ском стро гог и крат ког со нет ног об ли ка сти-
хо ви пре о бра жа ва ју у са ме и де фи ни тив не кри ста ле. По гле дај те за тим ка ко 
у пр вом ка тре ну очи не бу по ди же мо и с ус хи ће њем гле да мо, та ко ре ћи „пи је-
мо“, све ди во те оно га ко ји је „тво ри тел ном за њат по е зи јом“. Не бо је не пре су-
шна Ње го ше ва по зор ни ца на ко јој све „цвје та лу чем све ште ни јем“. Не бе ска 
све тли ла – а Ње го шу је све тлост увек и све тла и све та – то ли ко об у зи ма ју 
има ги на ци ју овог пе сни ка да су њи ма ње го ве ре чи на маг не ти са не, ауром 
оп то че не. У дру гом ка тре ну тај „клик смрт но га“ не бу стр мо гла во зе мљи и 
зем ном на шем про клет ству оба ра мо. То про клет ство је кан да ве ће, те же и 
ду же због оног ста рин ски про ду же ног, му клог х – „На ша зе мља ма ти ми ли о-
нах“ – и та му клост је је мац да баш ни јед ног је ди ног сво га син ка мај ка зе мља 
не мо же усре ћи ти. А он да сти жу су ро ве, нео бо ри ве тврд ње – „Не ма да на 
ко ји ми же ли мо / Ни бла жен ства за ко јим че зне мо“. Не да та квог да на има 
па, ето, на ма не до ла зи, не го га ни ка ко не ма, ни ти ће га би ти, са пат нич ки је 
ис ти цао Сте ван Ра ич ко вић. По сле два ка тре на – где се со нет увек пре ла ма 
на два не јед на ка де ла – већ у пр вом тер це ту тен зи ја је усло вље на и гра да циј-
ски по диг ну та са она сум њи ча ва три ако на по чет ку сва ког сти ха, а на ро чи то 
на кон из бе зу мљу ју ће, фун да мен тал не упи та но сти – „Ако зе мља при ви ђе ње 
ни је“ – да би се у дру гом тер це ту обр ну ла у буд ну, раз бо ри ту, бла жен ства 
жељ ну епи фа ни ју о бе са мрт ној људ ској ду ши, о искри у смрт ној пра ши ни, 
о лу чи у та ми, о зу бљи у по мр чи ни. Је сте ли осе ти ли ко ли ко су ови сти хо ви 
и са вре ме ни и све вре ме ни. И чи ни ли вам се да би свак по сво ме из бо ру из 
Ње го ше вог де ла сто ти не со не та мо гао са чи ни ти. А та ква би „про ве ра“ са мо 
по твр ђи ва ла ка ко је и ко ли ко мо ћан и све ва же ћи овај пе сник.
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Нај те же је пи са ти о нај ве ћи ма. То зна ју есе ји сти и кри ти ча ри. Нај ра ди-
је би са мо ци ти ра ли и од ци та та ко ла же пра ви ли. А тек пе сни ци. Увек на 
про ве ри шта је тра ди ци ја, а шта ин ди ви ду ал ни та ле нат. Пе сни ци, ко ји ма се 
увек чи ни да оно што је ре че но ни је ре че но до кра ја. Или, ако је и ре че но, 
да то кур зи вом ва ља под ву ћи.

Упи тај мо се са да за јед но чи ји су ово со не ти. Ње го ше ви, ја мач но. Али 
мал чи це и мо ји. Ње гош со не те ни је пи сао, па сам их, ево, ја од ње го вих сти-
хо ва скро јио. Укр стио сам Ње го шев де се те рац са стро гим и ста рим пе снич-
ким об ли ком, и хар ти ја је ско ро про го ре ла. А у тој ин тен зив ној све тло сти 
па жљи ви ји су мо гли ви де ти ка ко Ње гош „си лом во о бра же ни ја из во ди из 
блат не зе мље кли цу не бе сног жи во та – тру ли ну бо го тво ри“.

Има у Бор хе со вим Ма шта ри ја ма при ча „Пјер Ме нар, пи сац Ки хо та“, 
где тај из ве сни Ме нар до слов но, од ре чи до ре чи, пре пи су је Сер ван те сов 
ро ман о ве ле ум ном пле ми ћу Дон Ки хо ту од Ман че, и по што га пре пи су је у 
свом вре ме ну, и сво јом ру ком, са свим озбиљ но твр ди да је то ње го во ру ко-
пи сно де ло. Овај што вам ово го во ри ни је ни та ко луд ни то ли ко екс тен зи ван. 
И де се те рац и со нет ов де су са мо миг чи та о цу да ја сно ви ди ка ко упо шља ва 
тра ди ци ју онај ко ји, сем срп ског је зи ка, ни шта не ма, па се на исто риј ску и 
пе снич ку ба шти ну пре да ка на сла ња као на соп стве ни по сед. А све то не би 
ли, ма кар по не кад, ма кар у Ње го ше вим со не ти ма био искра у смрт ну пра-
ши ну, или лу ча та мом об у зе та. Још је у два на е стом ве ку је дан му драц пи сао: 
„Сви смо ми па туљ ци ко ји се де на ра ме ни ма ди во ва.“ Овај го вор са ра ме на 
пре да ка не ки зо ву уме шно шћу на сле до ва ња.

И не са мо да се на сла њам, не го се и удва јам, час у Мар ги ти ног од Сри-
је ма Рај ка, час у Уро ша Не ја ког, а не што сам сво је, из гле да, пре по знао и у 
Вла ди чи ном мр ком бр ку. Уоста лом, и Ње гош се удва јао, уве ли ко.

У јед ном од де се так тек сто ва о тра гич ном ју на ку ко сов ске ми сли, Иво 
Ан дрић при зи ва све до че ње Љу бе Не на до ви ћа о Ње го ше вом бо рав ку у Ве-
не ци ји, ка мо је вла ди ка пу то вао не би ли се од гру ди из ви дао. А Ње гош је, 
у ства ри, од срп ске исто ри је бо ло вао. Оп сед нут на шим стра да њем – ала се 
ми Сло ве ни/Ср би на ро бо ва смо – Ан дрић ви ди Ње го ша у рас ко шном ве не-
ци јан ском огле да лу, оно ње го во пан то кра тор ски стро го ли це и пр ко сни мр ки 
брк, па ве ли да свом бр ку Ње гош ова ко те па:

Цр ни бр че, ђе ћеш ока па ти –
Да л’ у Мо стар, или у Трав ни ку?

И у Ита ли ји Ње го шу су се са мо на ши исто риј ски пеј за жи при зи ра ли. 
У ве не ци јан ском огле да лу – као у ка квом еп ском ко сов ском бу на ру – у ни зу 
од се че них гла ва сво јих пре да ка, на јед ном ве зир ском ко цу, Ње гош је и сво-
ју гла ву пре по знао, са мо што ни је по у зда но знао у ко јем ће ве зир ском гра ду 
крв са бр ка ка па ти. У бес по ре ци ма исто ри је Ње гош је знао – а и нас на у чио 
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– да јед ном по рет ку сле ду је мо: при дру жи ти се пре ци ма. Оту да у оном мрач-
ном при зо ру соп стве ног кра ја – ако се бо ље ослу шне – чу де сна раз дра га ност.

Те раз дра га но сти не ма у со не ту ко ји је не ка вр ста из ве шта ја о на ма и 
на шем вре ме ну баш том „Ње го шу у Ве не ци ји“:

Од Ко со ва по ља до Во ждов ца
Са крај Кни на до на вра та Сто ца
Од ма ле на До ца до Со ко ца
Гдје су не кад пу ши ли са ко ца

Зви је зда се до зви је зде зла ти
Кр вав уштап као бо жур ник ну
Цр ни бр че ђе ћеш ока па ти
У Мо ста ру или у Трав ни ку

Пја не гла ве раз ви ле бар ја ке
Пле ме на ше у Ло кан ди па ти
Ту омрк ни она мо осва ни

Љу ља мај ка Уро ше Не ја ке
Међ њи ма ћеш ме не по зна ва ти
По со не ту по мо јој ап са ни

Као што су има ли два ме ста ро ђе ња, Ср би у два де се том ве ку, а сре ћом 
и да нас, има ју два нај ве ћа пи сца – Иву Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског. Ан-
дрић се, и то је оп ште ме сто, ре а ли зо вао у кла сич ној, еп ској, а Цр њан ски у 
мо дер ни стич кој лир ској па ра диг ми. Ова два ве ли ка пи сца ва же за ан ти по де. 
Али обо ји ца се сла жу о ве ли чи ни Ње го ше вој. Сво је ста во ве о Ње го шу Ан дрић 
је у де се так тек сто ва об зна нио. Али ни су Ан дри ће ве не го Ми ло ша Цр њан-
ског ре чи да је Ње гош „пе сник над пе сни ци ма“, „пе сник ко ји би и да сав наш 
на род из у мре, ја сно и го ро ста сно са чу вао ње гов лик ме ђу на ро ди ма“.

Има Цр њан ски пе сму „Ње гош у Ве не ци ји“. Та ко сам и ја био на звао 
онај свој со нет. Па сам до дао јед но сло во, да се зо ве „Ње го шу у Ве не ци ји“. 
И прем да је мој из ве штај Ње го шу о ово ме шта нас је за де си ло осло њен на 
Ан дри ће ву ево ка ци ју Не на до ви ће вог ви ђе ња Ње го ша у Ита ли ји, др жим да 
ни је слу ча јан овај миг Цр њан ском у на сло ву. „На сле ђе нам је еп ско, а по зи-
ци ја лир ска“, го во рио је Ни ко ла Ко ље вић. 

Цр њан ски је у пе сми „Ње гош у Ве не ци ји“, као кроз ка кав ви траж, про-
пу стио по след њи, пред смрт ни зра чак да оба сја Ње го ше во бле до ли це, ми сао 
на Лов ћен и Оми ра, на гроб Ахи лов и на не срећ ну Бри се и ду. Да „су зно по ми-
сли“ ка ко за све уте хе има, а да са мо „за очи не ве сте уте хе не ма“. Та не ве ста 
мо же би ти и Бри се и да и Ко сов ка Де вој ка и Се стра Ба три ће ва, а по нај ви ше 
она сна ха Ми ло њи ћа ба на ко ја, док „ту жи ђе ве ра Ан дри ју“, до ла зи у сан 
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Ву ку Ман ду ши ћу. Овај ин тим ни, не хе рој ски, за не ве стом плач ни Ње гош 
Ми ло ша Цр њан ског, ко ли ко год да је сло во раз ли ке у од но су пре ма еп ском 
Ње го шу, то ли ко је и лир ско сен че ње јед не при гу ше не Ње го ше ве ди мен зи је 
– ме лан хо ли је. Оне ме лан хо ли је ко ја је про то чи ла це ло куп но де ло пе сни ка 
Се о ба, по ко јој ће га чи та о ци ва век по зна ва ти.

На те шко пи та ње Те о до си ја Мр ко је ви ћа – ђе су Ср би са да – од го во ри мо 
Ду чи ће вим пи та њи ма:

 Је смо ли као у искон ске са те 
 На лик на тво је об лич је и да нас?
 Ако ли ни смо, ка ква ту га за нас,
 Ако ли је смо, ка ква бе да за те.

Ту жни смо јер ни смо на лик, али ни је све про па ло до год са ви си на на 
се би осе ћа мо и Бож ји и Ње го шев пре кор.

4.

У по бр ка ном и на о па ком све ту, у ово по шљед ње ври је ме, и је зик је ве ром 
пре вр нуо. У по га ном цр но гор ском и хер це го вач ком го во ру има сва ко ја ких 
ре чи, али да се за Цр но гор це, и ине, ко ји се Ср би ма осе ћа ју, мо же ре ћи да су 
по ср би це, а да је зик од сти да не по цр ве ни, и да их том по ру гом опли ћу ови 
на ши са вре ме ни цр но гор ски но во вер ци, ду кља ни и ал тер на тив ни исто ри-
ча ри – то нас, што би Ан дрић ре као, увек из не на ди не чим по зна тим. По ср-
би ца го ри од Ср би на! Е, ни је. Од по ср би це је ди но је још го ре би ти – Ср бин. 
Не зна ју ћи ка ко с Ње го шем на крај да иза ђу – бри са ли су му, ме ња ли и из о-
ста вља ли сти хо ве, тол ко ва ли оно што је у Ви јен цу нај ја сни је – ево су се ја ду 
до се ти ли: Ње гош и ни је Цр но го рац, аутох то нац, ста ри нац, не го – Ср бин. 
Пе тро ви ћи, доц ни ја цр но гор ска ди на сти ја, од не куд су се из Бо сне до се ли ли, 
и то пр во у ста ру Хер це го ви ну ис под пла ни не Ње гош (1761 м над мор ске 
ви си не), два де се так ки ло ме та ра се ве ро и сточ но од Би ле ће, а по том пе де се так 
ки ло ме та ра ва зду шне ли ни је, у Пе тро ви ће, у Ње гу ше, ис под Лов ће на. Али 
пре свих се о ба ко је су ишле и та мо и ова мо, и Пе тро ви ћи су до шли са Ко-
со ва, јер су на Ко со ву сви Ср би ро ђе ни.

Оту да ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) уче ста ло опо ми ње да ре чи 
Ву ка Ми ћу но ви ћа – „На да ње се на ше за ко па ло / На Ко со во у јед ну гроб ни-
цу“ – не зна че без на ђе, не го то што зна че, на ду. На да ње мо же, и кад је за ко-
па но, мо жда на ро чи то та да, да вас кр сне. Баш као оно зр но, ба че но у зе мљу, 
што уми ре да би да ло пло да. И још ми тро по лит до да је да је Ко со во „гла ва 
Ла за ре ва“, да би Ср би ја без Ла за ре ве гла ве, без Ко со ва, би ла обез гла вље на. 
Ова је ми сао ро ђе на из Ње го ше вих све ак ту ел ни јих сти хо ва:
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Да, кад гла ву раз дро биш ти је лу,
У му че њу из ди шу чле но ви!

 
Ми смо по зва ни да буд ном са мо све шћу раз го ре ва мо на да ње и да не 

да мо да нам гла ву раз дро бе. Са да ка да је Ко со во, из гле да, опет вра ће но у 
над ле жност пе сни ци ма и по по ви ма. 

Ис тра га пре да ка не мо же на у ди ти Ње го шу, али мо же на ма ова кви ма.

Ова је дра ма по че ла на Ко со ву.
А хо ће ли се као тра ге ди ја окон ча ти у Под го ри ци и Бе о гра ду, не за ви си 

са мо од Ко со ва ца. Они су нам не јед ном по ру чи ли да сво јим гла ва ри ма от ме-
мо пи саљ ке да нас у Бри се лу не би „уби ли пен ка лом“.

О Ми хо љу дне 2013.
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Љубомир Зуковић

ЊЕГОШ И ВУК

У тексту се говори о почетку Вукове сарадње са Црногорцима. До 
ње је дошло изнененада и на подстицај с Цетиња. О Вуковој бризи и љутњи 
што се тамо, док се он скањивао, у улози скупљача народних умотворина, 
митрополитовог секретара и учитеља његовог наследника, Радивоја То-
мова, обрео усудљиви и махниторешитељни Сима Милутиновић, с којим 
се Вук, непосредно пре његовог поласка у Црну Гору, највероватније, 
управо због тога, жестоко препорекао. Сарадња с Његошем, са извесним 
плимама и осекама трајала је све до владичине смрти, и била је од вели-
ке користи за обојицу, а за српску књижевност посебно.

Кључне речи: Његош, Вук, Сима Милутиновић, Тодор Иков Пипер, 
Српске народне пословице, Црна Гора, Црногорци, превод Новог завета, 
Вукова ортографија

За ни мљив је и по ма ло нео би чан по че так Ву ко ве са рад ње са Це ти њем, 
а де сио се још док је Ра ди во је То мов Пе тро вић, као де ча чић, бо ра вио у сво-
јим род ним Ње гу ши ма. У је ку му ко трп них при пре ма за штам па ње Срп ског 
рјеч ни ка Ву ка је ве о ма из не на ди ла, али, исто вре ме но, и об ра до ва ла вест ко ју 
му је из Тр ста по слао Па вле Со ла рић. Она је гла си ла: „Чуј те, шта ми, из не-
на да, пи са ше из др жа ве Чер но гор ске у име Рјеч ни ка ва ше га, на ко ји би два-
на јест њи (име но вав ши ми се) ра ди би ли на 13 ег зем пла ра – пред чи сли ти се“. 
Цр но гор ци су, ина че, за штам па ње Ву ко вог Рјеч ни ка са зна ли са за ка шње-
њем, и то из Но ви на Серб ских, па се сто га и при бо ја ва ју да ће име на њи хо вих 
пре ну ме ра на та до ауто ра „по зно при спје ти“. За то, сто ји у њи хо вом пи сму 
Со ла ри ћу, ни су они кри ви, не го упра во Вук „за што у свом Об ја вље ни ју 
пре по ру чу је се свим ћо шко ви ма Евро пе, а ово је ди но мје сто и област за бо-
ра вља, ко је у сва вре ме на по па де ни ју Срп ско га вла дје те ља об дер жа ва до 
да нас сво је га име на дје стве ност, не за ви си мост и сло бо ду сво ју“. 

Ву ка је, ван сва ке сум ње, из не на ди ла, али, си гур но, још ви ше об ра до ва-
ла ова вест и од мах је Со ла ри ћу обе ћао да ће на цр но гор ски укор од го во ри ти. 
То, пре бр зо да то, обе ћа ње, ко је се, на од ре ђен на чин, до ти ца ло и Со ла ри ћа, 
као по сред ни ка у тим од но си ма, за то га је он на ње га ви ше пу та и под се ћао, 
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Вук ће ис пу ни ти тек у јед ној на по ме ни уз пред го вор Срп ском рјеч ни ку. У 
тој на по ме ни Вук ће на пр вом ме сту, и с не скри ве ним по но сом, ис та ћи да 
„на ову књи гу има пре ну ме ра на та и из она кви мје ста од ко јих до да нас још 
ни је би ло го то во ни на јед ну срп ску књи гу!“ Вр ло је ве ро ват но да би се он 
то ме ма ње чу дио да се у том тре нут ку се тио, ако је уоп ште та да за то и знао, 
да је баш на то ме ме сту, ода кле су из не на да при спе ла име на пре ну ме ра на та 
на ње гов реч ник, штам па не и пр ве срп ске књи ге. Да ље ка же ка ко му је њи-
хов укор био драг „(из мло го узро ка)“, али му је „ма ло и на жао учи нио“, очи-
глед но, сто га што га је до жи вео уне ко ли ко стро гим и чак не пра вед ним, па 
за то на ста вља да се прав да због сво га про пу ста. – „Ка ко год ми је он да ле жао 
на ср цу Ја дар, ђе сам се ро дио и уз ра стао... та ко ми је исто ле жа ла на ср цу 
и па ме ти и Цр на Го ра, за ко ју сам још од ђе тињ ства мо га чуо, и ра зу мио, да у 
њој још од Ла за ре ва вре ме на јед на ко тра је срп ска вла да и ца ро ва ње, и ко ју 
би још и да нас во љео сто пу та ви ше ви ђе ти, не го Ја дар, или ка ко дру го мје-
сто на сви је ту, али за то у њој ни је сам ни ко га на зна чио да ку пи пре ну ме ран те 
што ни је сам имао ни ко га по зна то га“. 

Вук ни шта не ка же слу чај но, па то ни је учи нио ни ов де ка да је на гла сио 
ко ли ко му је ста ло до то га да што пре по се ти и ви ди Цр ну Го ру. Ни је зго ре-
га да се то и на Це ти њу зна. За то је Цр но гор ци ма нај пре по ла скао, а он да им 
се на дис кре тан на чин и пре по ру чио, го то во по звао у по се ту. Ина че, он је 
тих да на, а и ка сни је, у Ср би ји су сре тао мно ге љу де ко ји су не дав но при спе ли 
из Цр не Го ре и од њих је за пи си вао на род не пе сме. Од мах је при ме тио да у 
њи ма има „осо би то ко је шта у је зи ку“, па ће сто га у јед ном пи сму Ко пи та ру 
ис та ћи: „Ни шта дру го не по ма же, не го... ва ља ићи у Цр ну Го ру и Хер це го-
ви ну те уши ма сво јим слу ша ти ка ко љу ди го во ре“. 

Но, од тих пр вих по сред них до ди ра и ве за са Цр ном Го ром и Цр но гор-
ци ма до оства ре ња Ву ко ве же ље, из ре че не и у по ме ну тој на по ме ни и у пи сму 
Ко пи та ру, да се јед но га да на и на ђе ме ђу њи ма, про ћи ће мно го го ди на. 
Мно ги су раз ло зи ста ја ли на пу ту тој же љи и на ме ри. У ме ђу вре ме ну је Ра-
ди во је То мов Пе тро вић на ре чен за на след ни ка сво га стри ца Пе тра на ми-
тро по лит ској сто ли ци и, на кон што је окон чао сво је шко ло ва ње у То плој код 
игу ма на Јо си фа Тро по ви ћа, вра тио се на Це ти ње, да се о ње го вом да љем 
вас пи та њу ба ви сам ми тро по лит Пе тар. У Ву ку ја ча на ме ра да се што пре 
на ђе у по ме ну тим кра је ви ма, али из мно гих и раз ли чи тих раз ло га пут се и 
да ље од ла же.

По сто ји, ме ђу тим, не ко ко ће, с мно го раз ло га, за се бе ка за ти да је, уз 
оста ло, пре ко сва ке ме ре, мах ни то ре ши те љан и усу дљив“, ко ји ће се, пре ма 
то ме, без мно го пре мишљња и ска њи ва ња, за пу ти ти на Це ти ње. Био је то, 
ни ко дру ги, не го Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја. Де си ло се то, с об зи ром на 
по ме ну те Ву ко ве же ље и на ме ре, у вр ло не по вољ ном тре нут ку. Из по да та ка 
ко ји ма рас по ла же мо чи ни се, на и ме, да су се они не по сред но пред Си мин 
по ла зак на пут же сто ко по сва ђа ли, нај ве ро ват ни је упра во због Ву ко вог на-
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сто ја ња да га од тог пу та од вра ти. Си ма је на Це ти ње до шао као по ру чен, 
што се ви ди по то ме да ће од мах би ти на ре чен за на род ног се кре та ра и за 
учи те ља оно ме ко ји ће за ко ју го ди ну се сти на ми тро по лит ску сто ли цу. На-
рав но да то Ву ку, с об зи ром на ње го ве же ље и на ме ре, а осо би то с об зи ром 
на су коб са сво јим не ка да шњим при ја те љем, ко ји је пао у не вре ме, ни је ни-
ма ло од го ва ра ло. Чак се тих да на и Ко пи тар у јед ном пи сму вај ка: „Чу ли сте 
да је Си ма оти шао у Цр ну Го ру, да мом Ву ку ква ри по сао“. 

 Па да се, ба рем, на то ме раз ми ну ло, али, на жа лост, ни је. Слу чај ко ме-
ди јант је уде сио да Си ма, на пу ту за Це ти ње, нај пре у Тр сту, про чи та Ву ко-
во пи смо Ди ми три ју Вла ди са вље ви ћу, а по том и у Ду бров ни ку Је ре ми ји 
Га ги ћу, у ко ји ма се он и у јед ном и у дру гом не са мо жа лио на Си му не го га 
је, уз то, и ру жио. Док се у Тр сту не ка ко и уз др жао да не ре а гу је, у ку ћи ру ског 
кон зу ла Га ги ћа ни је мо гао да са вла да свој гнев и раз о ча ра ње, па је гла сно 
из го во рио: „Хе, мој Ву че! Да си ти ме ни нај ве ће зло учи нио, ја не бих мо гао 
ова ко зло ми сли ти и го во ри ти о те би ка ко ти о ме ни ми слиш, го во риш и 
су ви ше ме го ниш“.

Ето у та квом рас по ло же њу пре ма Ву ку сти гао је на Це ти ње Си ма Ми-
лу ти но вић Са рај ли ја и до био за ду же ња и овла шће ња о ко ји ма је би ло ре чи. 
Ни је нео сно ва но прет по ста ви ти да се не што од ње го ве срџ бе и зло во ље 
пре ма Ву ку, о ко јем су се, ван сва ке сум ње, ње го ви до ма ћи ни на Це ти њу рас-
пи ти ва ли, па ме ђу њи ма и ње гов вас пи та ник и бу ду ћи го спо дар Цр не Го ре 
и Бр да Пе тар Дру ги Пе тро вић Ње гош, за др жа ло и мо гло осе ти ти и у Си ми-
ном ка зи ва њу о ње му. Но, ве ро ват но, он сво ме не ка да шњем при ја те љу ни је 
уз вра ћао рав ном ме ром, јер то, јед но став но, ни је би ло у ње го вој при ро ди. 
„Буј на и за но сом оду ше вље на, а бе за зле на и по ште на пе снич ка ду ша“, ка ко 
је о Си ми пи сао Све ти слав Ву ло вић, јед но став но на та ко не што ни је би ла 
спрем на. Та кве ду ше, по ње му, јед но став но, „не ма ју про зног сти ла, оби чан 
го вор иде им та ко муч но, као ко ња ни ку пе ша че ње“. Све јед но, не ке Ву ко ве 
увре де и не прав де ни је мо гао та ко бр зо ни за бо ра ви ти ни опро сти ти. Ко ли-
ко их је та јио у се би, то је већ дру га ствар.

Но Вук не би био оно што је био и у жи во ту и у по слу ко јим се ба вио 
кад би та ко ла ко од у ста јао од сво јих же ља и на ме ра. Он на сто ји и да ље да 
сво је од но се са Цр ном Го ром оја ча и за свој по сао ис ко ри сти ко ли ко год је 
ви ше мо гу ће. Пре по ру чу је се и да ље ста ром ми тро по ли ту, пре све га за на-
род не пе сме. Не зго да је, ме ђу тим, што та ње го ва пи сма пр ви, а мо жда и је ди-
ни, чи та и на њих од го ва ра ми тро по ли тов се кре тар Си ма. При ли ка је то да, 
бар ма ло, на се ки ра Ву ка, да му вра ти ми ло за дра го, а он до бро зна на ко ји 
на чин у овом тре нут ку то нај бо ље мо же учи ни ти. „За пје сме ће мо се раз го-
ва ра ти“, сто ји у од го во ру на јед но Ву ко во пи смо. „Оне су сад под мо јом 
кон тро лом, а не под вла ди чи ном“, да би га по том, као уз гред, по са ве то вао: 
„Не хи тај с лек си ко ном! Мој ће ти га са бор пје са ма још оно ли кјем учи ни ти... 
Ва мо је ори ги нал му шко сти и сла ва серб ска“.
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Да кле, не са мо да на род них пе са ма има у из о би љу, не го их Си ма већ 
уве ли ко ску пља и на ме ра ва сам да их из да. Вук се, на рав но, не по вла чи, 
не го и да ље од вла ди ке упор но тра жи пе сме, а Си ма га у од го во ру, опет, 
ни ма ло не ште ди, не го ка же да је и ње му, а по го то ву ста ром ми тро по ли ту, 
до са дио „са зах ти је ва њем пје са мах“, ко је је сад и не по треб но сла ти Ву ку у 
Беч по што је упра во он и за ту ствар вла ди ци ви ше не го до бро до шао, „и у 
то ме га по слу ба рем за ми је нио“, ко ји је он, ни ма ње ни ви ше, бла го и зво лио 
„по све мо ме рас по ло же ни ју по вје рив оста ви ти“. Сум ње не ма: до бро и сми-
шље но и усме ре но. Не ка, да кле, што је Си ма Ву ка, у по гле ду же тве пе са ма по 
Цр ној Го ри, са свим обес хра брио, не го га је због упор но сти у тра же њу истих 
још уко рио. Да би и Вук, нај зад, схва тио ко ли ко је не у ме сно тра жи ти би ло 
ка кве услу ге од вре ме шног и сва ко ја ким бри га ма оп хр ва ног ми тро по ли та, 
упо зо ри ће га на то са свим отво ре но. Иако не ма мно го не по сред не ве зе с те-
мом, због тач но сти за па жа ња и је згро ви то сти из ра за, не мо гу одо ле ти а да 
то ме сто из Си ми ног пи сма Ву ку не на ве дем до слов но: „Да Ки та јем вла да, 
не би ви ше бри га, бес по кој ства и уза луд тру де ни ја имао ис тиј, не го што га 
има вла да ју ћи ов дје и ме ђу они ма ђе је сва ка пу шка топ, сва ка гла ва по ма-
за на, а сва ка во ља ко лик об шћа, а сва ки дом двор, и сва ки крш град“. 

У та квој си ту а ци ји је, да кле, от по че ла, а на ста ви ла се ле по, и ви ше стру-
ко ко ри сна са рад ња из ме ђу Ву ка и це тињ ских го спо да ра. Тре ба ре ћи да је, 
и по ред сит ни јих не спо ра зу ма, Ње гош во лео и це нио сво га нео бич ног на-
став ни ка, али му то ни је сме та ло да не уочи и не ке ње го ве чуд не осо би не и 
скло но сти, па ће га у јед ном пи сму Је ре ми ји Га ги ћу на зва ти чак и вр то гла вим, 
а у дру гом, због не ких Си ми них ла ко ми сле них бр љо ти на, чак и ни шта–чо е -
ком. Због све га то га тре ба по ћи од оправ да не прет по став ке да се он, што се 
ти че сво га од но са пре ма Ву ку и са рад ње са њим, осла њао на сво ју лич ну 
про це ну и ње го вог ка рак те ра и зна ча ја оно га што ра ди.

До њи хо вог пр вог су сре та до шло је тек 1833. го ди не у Бе чу, где се два-
де се то го ди шњи ар хи ман дрит крат ко за др жао на про пу то ва њу за Пе тров град, 
у ко ји се за пу тио да се за вла ди чи. Не ћу ов де го во ри ти о ства ри ма ко је су у 
на шој на у ци ма ње-ви ше по зна те, али ћу под се ти ти са мо да је то вре ме кад 
је Вук, због по зна тог пи сма, још увек у ве ли кој не ми ло сти код кња за Ми ло-
ша и кад у Бе чу уза луд по ку ша ва да из да сво ју збир ку по сло ви ца, па су му 
са мо из гле ди на би ло ка кву по моћ и по др шку за ње го ве по сло ве мно го зна-
чи ли. А ру ку по мо ћи и по др шке пру жи ће му упра во Ње гош. Он је та да по-
звао Ву ка да по се ти Цр ну Го ру, и да у њој, о тро шку но во пе че ног вла ди ке, 
бо ра ви ко ли ко му бу де од го ва ра ло, а да ће му он о сво ме тро шку штам па ти 
и по сло ви це чим за то оспо со би штам па ри ју ко ју је упра во био на ба вио. 
Бри гу око из ра де за тај по сао не до ста ју ћих сло ва по ве ри ће са мо ме Ву ку. 
На кон из ве сних пе ри пе ти ја, као пр ва књи га из об но вље не штам па ри је на 
Це ти њу по ја ви ће се 1836. го ди не Ву ко ве, од но сно срп ске на род не по сло ви це 
у ре цен зи ји Дра га Дра го ви ћа. Не ки, не без раз ло га, то име др же за Ње го шев 
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псе у до ним. Лич но ми слим да је, у кон крет ном слу ча ју, ње го во зна че ње и 
ши ре и да се мо же сма тра ти сво је вр сним уко ром они ма ко ји су спре ча ва ли 
њи хо во об ја вљи ва ње у Бе чу.

У знак за хвал но сти и ус по ста вље ног при ја тељ ства, Вук је књи гу по-
све тио Ње го шу, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи, а, пре то га, же лим да 
на ве дем раз ло ге због ко јих је спре ча ва но њи хо во штам па ње у Бе чу. Од Ву-
ка, као њи хо вог са ку пља ча, и од Ко пи та ра, као ре цен зен та, зах те ва но је 
чи шће ње збир ке од по сло ви ца ко је су ми тро по лит Стра ти ми ро вић и вла ди-
ка Лу ки јан Му шиц ки оце ни ли као не при лич не, јер су, по њи хо вом ми шље-
њу, ма сне, не сла не, срам не, гру бе, ска ред не, а не ке чак, по њи хо вој оце ни, и 
нај бе стид ни је и нај ра зу зда ни је. Вук, ко ји је и у овој при ли ци, го во рио „ка ко 
ви ше во ли да ни шта не штам па, не го да бу де опљач кан“, по слу шао је са вет 
Ко пи та рев и од у стао од об ја вљи ва ња по сло ви ца у Бе чу под не при хва тљи вим 
усло ви ма.

А сад не по сред ни је о њи хо вој по све ти „ви со ко пре о све ште ном го спо-
ди ну и Го спо да ру Пе тру Пе тро ви ћу Дру го ме, вла ди ци цр но гор ском и брд-
ском“, ка ко до слов но сто ји у ње ном на сло ву, а ко ја у на став ку гла си ова ко: 
„Ва ше ви со ко пре о све штен ство, пре ми ло сти ви го спо да ру! Ци је ла јед на тре-
ћи на ови јех по сло ви ца оста ла би од ме не (а мо же би ти и на ви јек) не ску пље-
на, а Бог зна и ове дру ге кад би на сви јет иза шле, да ме сре ћа ни је с ВА МА 
упо зна ла. За то се усу ђу јем по све ти ти ВАМ ову на шу на род ну књи гу. Исти-
на ја ВАС до сад ни је сам мо лио за до пу ште ње о то ме, али по зна ју ћи ВА ШЕ 
ро до љу би во ср це и ВА ШУ ми ло сти ву к ме ни бла го на кло ност, на дам се не 
са мо да ми част ову од ре ћи не ће те, не го и да ће те књи гу ову при ми ти она ко 
ми ло сти во и ра до сно као што сте при ми ли ме не у Бе чу и на Це ти њу. Ва ше га 
ви со ко пре о све штен ства пре по кор ни слу га Вук Стев. Ка ра џић“.

Ако ово, што је у на у ци углав ном по зна то, по гле да мо у све тлу јед ног 
по да тка до ко јег сам пре из ве сног вре ме на лич но до шао, ви де ће мо да Вук 
ни је пре те ри вао ни у љу ба зно сти ни у ис ти ца њу за хвал но сти пре ма мла дом 
су на род ни ку, го спо ди ну и Го спо да ру Ње го шу, а по го то ву то ни је чи нио кад 
је на вео ко ли чи ну по сло ви ца ко јом је уве ћао сво ју збир ку за хва љу ју ћи ње-
го вој по мо ћи. За пра во у јед ном беч ком ар хи ву са чу ва на је бе ле шка Цен зур-
ског зва ња о ру ко пи су Ву ко вих по сло ви ца ко је му је би ло оне мо гу ће но об ја-
вљи ва ње у пре сто ни ци Аустри је, а из ко јег ће на ста ти њи хо во це тињ ско 
из да ње. У тој се бе ле шци, по ред оста лог, ка же да је збир ка пре да та на 2374 
ну ме ри са на ли ста ве ли чи не јед не осми не, и то у пет одво је них све за ка, од 
ко јих че ти ри бро је по пет сто ли ста, док их је пе та има ла са мо 374.

Са свим очи глед но, Вук је сва ку по сло ви цу – ра ди њи хо вог лак шег пре-
ме шта ња и сла га ња по азбуч ном ре ду, у слу ча ју на кнад не при но ве тек сто ва, 
а и због ни за мо гу ћих дру гих про ме на, ис пи сао на по себ ном ли сту. На та кав 
нас за кљу чак не дво сми сле но упу ћу је и оних 248 та ко зва них сра мот них по-
сло ви ца и из ре ка ко је је Вук још у Бе чу био из дво јио, спре ман да их жр тву је, 
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из ру ко пи са при пре мље ног за штам пу. Учи нио је то у уза луд ној на ди да ће 
сво јом спрем но шћу на усту пак за до во љи ти све стро жи је зах те ве цен зу ре, у 
чи јој се уло зи нај по сле на шла и двор ска кан це ла ри ја. Све су те по сло ви це 
би ле та ко ђе „чи сто и уред но ис пи са не на одво је ним ли сто ви ма и сре ђе не 
азбуч но“. То зна чи да их на бро ју има та ман оно ли ко ко ли ко и из дво је них 
ли сто ва. Из то га је оправ да но за кљу чи ти да су и оне по сло ви це ко је су цен-
зо ри оце ни ли као по доб не за об ја вљи ва ње би ле ис пи са не сва ка на по јед ном 
одво је ном ли сту.

 Ако је, пре ма то ме, Вук на Це ти ње до нео ру ко пи сну збир ку од 2374 
по сло ви це, што је, из на ве де ног, са свим оправ да но прет по ста ви ти, а у штам-
па ној збир ци, пре ма по у зда ном бро ја њу Ми ро сла ва Пан ти ћа, при ре ђи ва ча 
њи хо вог кри тич ког из да ња и пи сца нај на уч ни је за сно ва не сту ди је о на стан-
ку те збир ке, има их 4089, он да нај про сти ја ра чу ни ца по ка зу је да се збир ка 
у ме ђу вре ме ну за и ста уве ћа ла за но вих 1715 тек сто ва, што је ви ше чак и од 
це ле тре ћи не о ко јој Вук го во ри у По све ти. Из оно га што је у њој ре че но, 
за пра во и про из и ла зи да је но во за пи са них тек сто ва са про сто ра ко ји је та да 
об у хва та ла Цр на Го ра и Бр да нај ма ње јед на тре ћи на. Ко ју де се ти ну, мо жда 
и сто ти ну по сло ви ца, из ре ка и „у оби чај узе тих ри је чи“ Вук је мо гао за пи-
са ти и ус пут, што ни у ко ли ко не ме ња ства ри; у крај њој ли ни ји, све се то 
де си ло Ње го ше вом за слу гом, што Вук у По све ти из ри чи то и на гла ша ва. 
По да так је и за ни мљив и зна ча јан, а по себ но као још је дан до каз о по у зда-
но сти по да та ка ко је Вук, и ина че, ну ди чак и у по све та ма сво јих де ла, где су 
ла ска ња и из ве сна пре те ри ва ња оче ки ва на, го то во ре дов на. 

Сва ко днев ни го вор Цр но го ра ца, Бр ђа на и Хер це го ва ца, као и Ср ба из 
При мор ја, са ко ји ма се Вук, бо ра ве ћи ме ђу њи ма ду же вре ме сва ко днев но 
су сре тао, вр вео је из ре ка ма, „као и оним, ка ко је го во рио, „у оби чај узе тим 
ри је чи ма“, ко је је он с по у зда ним осе ћа њем из два јао из го вор ног лан ца и 
уно сио у сво ју збир ку. Ва ља прет по ста ви ти да је Вук, бар ка да се ба вио на 
Це ти њу, нај ви ше вре ме на про во дио у раз го во ру с Ње го шем и ње го вим бли-
жим окру же њем.

У сва ком слу ча ју, Ву ку је на Це ти њу ука зи ва на сва мо гу ћа па жња, а 
ње гов је до ма ћин на сто јао да му уго ди „у че му се год мо гло“. Зар би, уоста-
лом, мла ди Ње гош и мо гао би ти друк чи ји пре ма сво ме слав ном су на род ни ку 
ко јег је лич но по звао у го сте. Очи глед но, већ су се би ли ро ди ли јед но ду го-
трај но и ви ше стра но ко ри сно при ја тељ ство и са рад њу. Вук, на рав но, не дан-
гу би не го на сто ји да што ви ше гра ђе по ку пи и по не се у сво ју књи жев ну 
ра ди о ни цу.

Ме ђу из ре ка ма за бе ле же ним у Цр ној Го ри нај ви ше је кле тви и за кле тви. 
Као што је по зна то, Ср би, а ме ђу њи ма Цр но гор ци по себ но, уме ли су рас ко-
шно да се за кли њу и про кли њу. Ве ко ви ма се пам ти ло ка ко је кнез Ла зар уочи 
Ко сов ске бит ке сво је по да ни ке „за кли њао, про кли њао љу то“ да се сви ода зо-
ву. Вла ди ке цр но гор ске и брд ске су уз по моћ кле тви и бла го си ља ња упра вља-
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ли сво јим по да ни ци ма. Сви су сма тра ли да је сва ки по сао здра ви ји ако се 
утвр ди за кле твом.

До по но вље ног из да ња Срп ских на род них по сло ви ца 1849. го ди не, ко је 
је уве ћа но за но вих 2290 тек сто ва, Вук је раз вио жи ву са рад њу са Цр ном Го ром 
и у њој про на шао мно го са рад ни ка и по ма га ча у по сло ви ма ко ји ма се ба вио. 
Ње го ше ве за слу ге у све му то ме из у зет не су, па чак и од лу чу ју ће. При ли ком 
пр вог бо рав ка у Цр ној Го ри и цр но гор ском при мор ју, ко ји је по тра јао и нај-
ду же, а пао у вре ме кад је још увек био у пу ној рад ној сна зи и за но су, Вук 
је при ку пио и гра ђу за сво ју књи гу о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма, ви ше на-
род них пе са ма, при ча и ре чи, пре по ру чу ју ћи се сво ме љу ба зном до ма ћи ну 
да се на кон ње го вог од ла ска и сам око то га лич но по тру ди, што ће овај не се-
бич но и чи ни ти. Ов де, пре све га, за слу жу је по мен збир ка од сто и два де сет 
на род них пе са ма за бе ле же них од јед ног те истог пе ва ча То до ра Ико ва Пи-
пе ра, ко ју је Ње гош по слао Ву ку „на дар“ под усло вом да све пе сме об ја ви 
за јед но „да бу де за уди вле ни је љу ди ма ови про сти Ср бин ко ји је ово ли ко пје-
са мах мо гао упам ти ти у сво ју про сту гла ву“. Ње го шу је, очи глед но, ве о ма 
го ди ло кад се мо гао по ди чи ти би ло ко јом вр ли ном сво јих су на род ни ка, не-
по сред них по да ни ка по го то во. 

 Вук ни је ис по што вао Ње го ше ву же љу, од но сно услов, јер се то ни је 
укла па ло у ње гов ме тод ра да, да пе сме на род не, кад их већ има у из о би љу, 
би ра, а не об ја вљу је све што му се, по сред но или не по сред но, по ну ди. Том 
се на ме ром, од но сно Ње го ше вом же љом, ка сни је за но сио Во ји слав Јо ва но вић 
Ма рам бо, али до ње не ре а ли за ци је ни је до шло. Тим се пи та њем ов де не ћу 
по себ но ба ви ти, али ћу ре ћи са мо то ли ко да ни су са чу ва ни тра го ви ко ји би 
ука зи ва ли на то да је Ње гош за ме рио Ву ку што ни је ува жио ње го ву же љу. 
Ако се за та ко не што не мо же узе ти чи ње ни ца то што се уско ро ре шио да и сам 
при ку пља на род не пе сме ко је ће и об ја ви ти под на сло вом Огле да ло срп ско. 
У ту сво ју збир ку увр стио је из Ву ко вог збор ни ка, и то у вла сти тој ре дак-
ци ји, го то во све пе сме о Пр вом срп ском устан ку. Не ма тра го ва, ко ли ко је 
ме ни по зна то, да је за то тра жио до зво лу од Ву ка, ни ти, пак, да се овај због 
то га љу тио, од но сно да му је за ме рао, што је, ина че, Вук у слич ним при ли-
ка ма знао да чи ни. У нај ма њу ру ку: сма трао је да је Ње гош за слу жио то ли ко 
сло бо де у овом по ступ ку.

Но, кад је у пи та њу це тињ ско из да ње Ву ко вих по сло ви ца, а ве ро ват но 
и њи хо ва по све та, ва ља ре ћи да је то био раз лог оног пи сма кња за Ми ло ша 
Ње го шу у ко јем му, ни ма ло су здр жа но, при го ва ра због, ни ма ње ни ви ше, 
рђа ва се ме на ву ков ски на зва ним, а као до каз на вео је то што се на Це ти њу 
штам па ју па со ши без де бе лог је ра, а са ла тин ским „ј“, што нас, по ње го вој 
оце ни, „одва ја од пра во сла ви ја“, а „при во ди ка то ли че ству“. Да су пра ви раз-
лог за ова кве уко ре и за мер ке би ле упра во По сло ви це, а не па со ши, оправ-
да но ми сли Ни ко ла Ба на ше вић, а као до каз на во ди Ву ко во пи смо Сте ва ну 
Ра ди че ви ћу у ко јем сто ји и ово: „Ја сам нај ви ше ови по сло ви ца ску пио на 
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дво ру Њи о ве Свје тло сти. С пре ве ли ком ра до сти и жа ло сти опо ми њем се ка ко 
су Њи о ва Свје тлост, не са мо кне зу Ва су пре по ру чи ва ли да ми по сло ви це 
ка зу је, не го ми и са ми мло ге ка зи ва ли. У оно срећ но ври је ме ја сам ми слио 
ову на род ну књи гу штам па ти тро шком Њи о ве Свје тло сти и по све ти ти је 
Њи о вом ви со ком име ну“. Вук све ово ис ти че у на ди да ће до пре ти до Ми-
ло ше вих уши ју. Ба на ше вић по то ме за кљу чу је да је „Ми ло шу мо ра ло би ти 
кри во што се са да пре ћут ку ју ње го ве за слу ге и ње го ва нов ча на пот по ра“; 
за то је, до да је: усле ди ла она ње го ва лек ци ја из ор то гра фи је“. У сва ком слу-
ча ју, ме та Ми ло ше вог на па да су би ли Вук и Ње гош, од но сно ви ше њи хо ва 
са рад ња, не го но ва ор то гра фи ја.

Aко се мо же мо до се ћа ти ко је не пи сме ном кња зу Ми ло шу, ко јег је Ње-
гош, ма ло је ре ћи, пре зи рао и мр зео из ду ше, за што по сто је мно го број ни 
до ка зи, упо знао са тим шта се и ко јом ор то гра фи јом штам па у Це тињ ској 
штам па ри ји, ми слим да је Вук био тај ко ји је Ње го шу не са мо скре нуо па жњу 
на До си те је ва де ла, ко ја су у то вре ме штам па на у Ср би ји, не го и по са ве то-
вао шта ће тим по во дом на пи са ти Ми ло шу. Но, без об зи ра на то ко ли ки је у 
све му то ме био Ву ков ути цај, ни са др жај, ни тон ко јим у свом пи сму кња зу 
Ми ло шу го во ри о До си те ју и ње го вом де лу Ње го шу не слу же на част и бо ље 
би би ло да то пи смо ни кад ни је ни на пи сао ни пот пи сао. Оправ да ње за то 
не мо же би ти ни Ба на ше ви ће во за па жа ње, ко је ни је без сва ког осно ва, да се 
он та да мо рао бра ни ти пред ру ским вла сти ма од сва ко вр сних оп ту жби „и 
про тив сво је лич но сти и про тив сво је упра ве“. По ње му, ту тре ба ви де ти и 
раз лог што је Ње гош ин тим но био за Ву ко ву је зич ку и ор то граф ску ре фор-
му, у ви ше се при ли ка њо ме и ко ри стио, али се уз др жа вао од то га и да је 
јав но при хва ти и по др жи. На сто је ћи да об ја сни ње гов иступ про тив До си-
те ја, Ба на ше вић на гла ша ва да је Ње го ша и Ву ка спа ја ло, ка ко ка же, „оно, у 
осно ви се љач ко, тра ди ци о нал но схва та ње на род ног жи во та, па и уло ге ма на-
сти ра и ка лу ђе ра“, ко је их је, у исти мах, „одва ја ло од гра ђан ски и ко змо по лит-
ски на стро је ног До си те ја“. Ово је, ипак, при лич но по јед но ста вље но об ја шње-
ње јед ног Ње го ше вог по ступ ка ко ји се те шко мо же раз у ме ти, а још те же 
прав да ти.

Ме ни се, ипак, чи ни да је у Ње го ше вом ка рак те ру, а по го то ву у вас пи-
та њу, би ла ве о ма на гла ше на же ља да се све ти. У јед ном свом пи сму Га ги ћу 
он ис ти че и ово: „У нас је оби чај, ко ји се у овом на ро ду у за кон обра тио, с 
ко јом мје ром ко на ма зај ми, оном истом и да му вра ти мо“.

Ина че, по че так ово га пи са Ми ло шу и чи ње ни ца да га ша ље из Тр ста а 
не из Бе ча све до че о то ме да је Ње гош већ био по не што од ди пло мат ског 
по на ша ња усво јио: ми слим, за пра во, да је овим на мер но хтео да свој по сту-
пак уда љи и од Ву ка и од Бе ча. Уз све то тре ба има ти на уму да је Ње гош 
за и ста из ду ше мр зео и пре зи рао кња за Ми ло ша, бар оно ли ко ко ли ко је 
во лео Ка ра ђор ђа и ко ли ко му се ди вио. То се по нај бо ље мо же ви де ти из јед-
ног ње го вог пи сма Вра зу, где он ка же: „Ка ка је, зби ља не сре ћа сли је по га 
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де мо на код Вас до ни је ла да сво је злоб но и отров но сје ме код Вас по си је и да 
по рок ба ци на оп ште га угод ни ка на ше на род но сти. Зар је код вас не по знат 
Ми лош. Та, љу ди, бог бу ди с ва ма, оно је па ко сни и ла жи ви не срећ ник ко-
је га гр де сви по ро ци нај гад ни је га ти ра ни на“. 

Као што је по зна то, Ла жни цар Шће пан Ма ли, ко ји се из штам пе по ја-
вио у го ди ни Ње го ше ве смр ти, штам пан је Ву ко вом ор то гра фи јом. Ду го је 
у на у ци вла да ло ми шље ње, уте ме ље но на ка зи ва њу Љу бо ми ра Не на до ви ћа, 
да је из да вач де ла Ан дри ја Стој ко вић то учи нио на сво ју ру ку, чак и про тив 
ауто ро ве во ље. Ми слим да је та кав за кљу чак из ве ден ола ко и без до вољ но 
до ка за. Пре ма Не на до ви ће вом све до че њу Ње гош је ка зао: „Ја сам пре дао 
ру ко пис Ан дри ји Стој ко ви ћу у Тр сту да га, као што ме је јед на ко мо лио, 
пе ча та, а он, ето, пе ча тио га но вом ор то гра фи јом“, а по том на ста вио: „Но ва 
ор то гра фи ја је до бра, али ни је сам рад да ја у то ме пред ња чим. Има ко те пу-
те ве кр чи ти без цр но гор ског вла ди ке“. Ов де, као што се ви ди, не ма ни нај ма-
њег зна ка да је Стој ко вић, штам па ју ћи де ло Ву ко вом ор то гра фи јом, по сту-
пио про тив ауто ро ве во ље, још ма ње да му је због та квог ње го вог по ступ ка 
Ње гош за ме рио, или се због ње га љу тио. На та кву по ми сао, чи ни ми се, не 
до пу шта ни она као слу чај но умет ну та реч ца ето, али се за то, без ус те за ња 
ка же да је но ва ор то гра фи ја до бра. Упра во због то га ми је Ба на ше ви ће ва прет-
по став ка да Стој ко вић у овом слу ча ју ни шта ни је ра дио на сво ју ру ку и без 
Ње го ше вог зна ња са свим при хва тљи ва. Уоста лом, и пре по ја ве Шће па на 
Ма лог но вом ор то гра фи јом, и то у Јер мен ској штам па ри ји у Бе чу штам па на 
је Ње го ше ва књи жи ца Ку ла Ђу ри ши ћа и Чар дак Алек си ћа, а на кон вла ди-
чи не смр ти и ње го ва пе сма По ла зак из Пом пе је уз бе ле шку ис под тек ста: 
„Ову осо би то кра сну пе сму по кој ног цр но гор ског вла ди ке по слао ми је ње-
гов при ја тељ Ан дри ја Стој ко вић у Тр сту“, на кон че га се до да је: „Ову пе сму 
штам па мо но вим пра во пи сом, јер је та ква же ља би ла пок. Вла ди ке“. Да ли 
тре ба још очи глед ни јих до ка за од на ве де них да је Ње гош без ре зер ве био за 
Ву ко ву ор то гра фи ју, ко ју је оправ да но сма трао до бром.

 Кад је у пи та њу Ње го шев од нос пре ма Ву ку, не мо же се ни ка ко за о би ћи 
вла ди чин од нос пре ма ње го вом пре во ду Но во га За ве та на срп ски је зик. Пр во, 
чи ни ми се да не ма ни ка квог раз ло га да се до во ди у сум њу све до че ње Љу бо-
ми ра Дур ко ви ћа да је Ње гош по по врат ку из Пе тро гра да на кон сво га за вла
ди че ња пот пи сао Свје доџ бу ко ју му је по ту рио Вук, а у њој је до слов но 
ста ја ло: „Ми до ље пот пи са ни свје до чи мо да је по зна то га срб ско га спи са те ља 
г. Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа пре вод Но во га за вје та на срп ски је зик чист 
и пра ви чан, и да је на ша во ља и же ља да се по ме ну ти пре вод на сви јет из да 
на пољ зу и ду хов но спа се ње на ро да Срб ско га на ко је с овим, сво је руч ним пот-
пи сом и обич ним пе ча том по твр ђу јем свје доџ бом и наш Ар хи је реј ски бла-
го слов да јем“. У Бе чу 9-га Ок том ври ја 1833-е го ди не. У пот пи су: Вла ди ка 
Цр но гор ски и Брд ски Пе тар Пе тро вић.

Чи ни се очи глед ним да је по сто ја ла обо стра на же ља и на ме ра да се, 
осим по сло ви ца, на Це ти њу штам па и Ву ков пре вод Но во га за вје та, а што 
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се од то га од у ста ло, ми слим да ће пре раз лог би ти то што је Вук од Ње го ша, 
осим то га да бу де бла го дје тељ из да ња, тра жио и 100 ду ка та, што се це тињ-
ском вла ди ци, за це ло, учи ни ло пре ви ше; за то је сво ме при ја те љу од го во рио 
да му, за сад, на ње го во тра же ње не мо же од го вор да ти „но ће мо се дру ги 
пут пре ко пи са ма раз го ва ра ти за ту ствар“. На кра ју је ру ко пис пре во да, ко-
ји се на ла зио на Це ти њу, вра ћен Ву ку. 

У ме ђу вре ме ну се на не мач ком је зи ку по ја ви ла Ву ко ва књи га о Цр ној 
Го ри и Цр но гор ци ма, ко ја је, из ве сно, на не ко вре ме до не кле по му ти ла од-
но се из ме ђу Ње го ша и Ву ка. Раз ло ге за то, мо жда, ви ше тре ба тра жи ти у 
ви шку ро до љу би ве осе тљи во сти пр во га, не го у ви шку објек тив но сти и ра-
ци о нал но сти дру го га, али, сре ћом, не спо ра зум је бр зо и срећ но пре ва зи ђен. 
Вук и да ље упор но на сто ји да штам па свој пре вод Но вог за ве та. Он се и у 
овом слу ча ју ру ко во ди сво јом по зна том де ви зом: не да се, али ће се да ти. 
Бла го слов је, ко нач но, до био од кар ло вач ког ми тро по ли та Јо си фа Ра ја чи ћа, 
али, из гле да да је, усме но, тра жио и од Ње го ша, на шта му је овај, пре ма 
све до че њу Ми ло ра да Ме да ко ви ћа од го во рио: „Ни је то, Ву че за ме не, ни ти су 
то мо ји по сли, не го ето у Ун га ри ји до ста уче ни је срп ски је вла ди ка, ко ји су 
учи ли и по зна ју сва цр ков 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 да ју 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 вла ди ка, па би ти и да бла го слов ко ли ко оћеш, али 
ти, Ву че, ни је си за то ко ли ко ни ја за оно пр во“. За раз ли ку од Ба на ше ви ћа, 
ко ји сум ња у ве ро до стој ност ово га Ме да ко ви ће вог све до че ња, ме ни оно зву чи 
баш ње го шев ски и, ми слим, чак и да је хтео, те шко да би ово баш ова ко Ме-
да ко вић умео сми сли ти. Има у овим ре чи ма ху мо ра и ша ле, чак и бла ге иро-
ни је, али она очи глед но ни је би ла упу ће на пр вен стве но Ву ку. Мо жда и ов де 
тре ба под се ти ти на Ње го ше ву осве то љу би вост. Ми слим да се из оно га шта 
је го во рио ја сно мо гло на зре ти чи ме је био озло је ђен и ко је нај ви ше из но сио 
за мер ке на ра чун ње го вог по на ша ња и ду хов нич ког обра зо ва ња.

 Оно што по во дом Ву ко вог зах те ва, пак, не под ле же ни ка квој сум њи 
је су Ње го ше ве ре чи упу ће не му у пи сму: „Ја бих ве о ма рад био да се ни је 
опол чи ла срп ска је рар хи ја на Ваш пре вод Но во га за вје та. У то ме по слу не 
има се ра шта мо је мје ни је тра жи ти, јер бо дру ги по сли ме ни не до пу шта ју 
да се оном на у ком ка ко би тре ба ло за ни мам. Сто га и мо је мје ни је не би ва-
жи ло ни шта ка ко нео пит но и нео снов но“. Да кле, то исто што му је усме но 
ре као у ша љи вом то ну, али друк чи је.

 Да је Ње гош био све стан вред но сти Ву ко вог де ла и ра да, и да је то га 
ра ди био спре ман по не што и да му опро сти, по нај бо ље све до чи ње го во пи смо 
кне зу Алек си Ка ра ђор ђе ви ћу у ко јем га мо ли да му не са мо об но ви да ва ње 
пен зи је, не го ис пла ти и онај за о ста так за вре ме док му је би ла об у ста вље на. 
При том, он при зна је да је Ву ка ње го во „ста ње при ну жда ва ло те се не ко ли ко 
про тив не на ма стра не при др жа вао“, или ће, уве ра ва Ње гош сво га при ја те ља, 
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„по са да би ти Ваш ду шом и срд цем пре да ни“. Ово све срд но за у зи ма ње за 
Ву ка Ње гош чи ни с об зи ром на Ву ко ве „за слу ге ли те ра тур ске на пол зу на-
ше га на ро да, пак и ње го во по ло же ни је у ком се на ла зи“.

И око ове по је ди но сти, али у скло пу укуп них од но са из ме ђу Ње го ша и 
Ву ка, мно го се рас пра вља ло, на га ђа ло и це пи дла чи ло, че га се тре ба кло ни-
ти и осло ни ти на оно што су чи ње ни це, а јед ну од бит них чи ње ни ца о то ме 
ну ди Ње го ше во пи смо ка пе та ну Фри дри ху Оре шко ви ћу, где се, по ред оста-
лог ка же: „Ево вам ша љем и пи смо Ва ма пи са но од г-на Ка ра џи ћа, ко га 
мо же те сло бод но увје ри ти да га ја и са да исто као пре не го што је ону књи-
гу о Цр ној Го ри из дао љу бим и по чи ту јем. Па и за што бих ја на ње га мр зио? 
Он је чо вјек наш рев ност ни спи са тељ, ко ји чест свом на ро ду, а по крај ње га 
и се би чи ни. На про тив то га, ја бих му рад по мо ћи и по др жа ти га у ње го вим 
по сло ви ма, те ка ко јошт. О овом га мо же те увје ри ти сло бод но и по здра ви те 
га“. Ре чи за и ста до стој не јед но га вла ди ке и ве ли ког пе сни ка. Це лу ствар је 
из ди гао из бр ло га ого ва ра ња и про из вољ ног до ми шља ња, а по зна тим сти-
хо ви ма, ко ји ма је за вр ша вао не ка пи сма Ву ку, ука зао на оне пра ве раз ло ге 
сво је љу ба ви и по што ва ња пре ма ње му:

Збо гом остај збиљ ски Ср бе,
Хра ни Срп ства ду шом гр бе,
Бу ди сваг да оне ћу ди
Да ти Срп ством ди шу гру ди,
Па ћеш сва ком мио би ти,
Ду шом ћу те ја љу би ти.

Зар би, уоста лом, орао лов ћен ски о свом слав ном су на род ни ку, од ко јег 
је био мла ђи пу них два де сет шест го ди на, јер кад се Ње гош ро дио Вук нам 
се већ био до го дио, и мо гао друк чи је ми сли ти и го во ри ти не го упра во ова ко 
ка ко је то и у на ве де ним пи сми ма сам за све до чио. За и ста, са за до вољ ством 
мо же мо ка за ти да су се ова два на ша го ро ста са у сво ме ра ду и жи во ту успе-
шно чу ва ла од не до лич них ре чи и по сту па ка. А да су по сто ја ле и раз ли ке 
ме ђу њи ма, пре све га у до жи вља ва њу на ра ви и жи во та цр но гор ских пле ме на 
и љу ди, то је са свим из ве сно. Ње гош је пр вен стве но пе сник и, уз то, њи хов 
ду хов ни и све тов ни во ђа. Од го во ран за све оно што се ме ђу њи ма де ша ва, а 
Вук је, пре вас ход но, на уч ник и по сма трач, ко ји на сто ји да по ја ве до бро уочи, 
пра вил но раз у ме и вер но при ка же. У ре ак ци ја ма не ких Цр но го ра ца, пре 
све га из нај бли жег Ње го ше вог окру же ња, на тај при каз и ни је би ло ни чег 
нео бич ног. Мно ги су скло ни ји да окри ве огле да ло пред ко је их не ко до ве де 
не го да при хва те исти ну да на њи хо вом ли цу и ни је баш све са вр ше но, а 
по го то ву да се по не што не ко ме мо же учи ни ти и ру жним.

У сва ком слу ча ју, Ср би пу на два ве ка ду хов но ра сту уз Ву ка и Ње го ша. 
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НЕГОШ И ВУК

Р е з ю м е

Импульс к сотрудничеству Вука и черногорцев возник неожиданно, причем 
из Цетиня. У Вука быстро созрело решение тронуться в путь как можно скорее, 
чтобы заняться там делом, которому решил себя посвятить. Но пока он, будучи 
вечно в нищете, собирался и колебался, отправиться ли ему в полную неизвестность, 
там уже появился (как он сам о себе говорил) дерзкий и безрассудно реֵиֳельный 
Сима Милутинович Сарайлия, что было далеко не в интересах Вука. Даже Копитар 
забеспокоился, что Сима еֱо Вуку в Черногории «испортит все дело». Судя по 
всему, по этой причине некогда добрые приятели, Вук и Сима, довольно сильно 
поссорились. О ссоре явно свидетельствует переписка Вука с Павлом Соларичем 
и Йеремией Гагичем. 

Сима был встречен в Черногории более чем гостеприимно. Сразу же стал 
народным секреֳарем, правой рукой старого митрополита, учителем его племян-
ника и наследника Радивоя Томова. Вук в таких обстоятельствах мог общаться и 
сотрудничать с Цетине только через посредство народноֱо секреֳаря Симы. Вы-
дался случай помучить своего бывшего друга, а впоследствии лютого противника 
Вука, и Сима не упустил такой возможности. Но в Цетине понимали значение 
деятельности Вука, да и сам Негош очень ждал случая встретиться с ним, позна-
комиться и предложить ему свою помощь в деле, которым Вук занимался и пользу 
которого Негош очень хорошо осознавал.

Вук в неменьшей степени был воодушевлен правителем Черногории. Тот сразу 
пригласил своего славного соотечественника посетить Черногорию и старался ему 
угодить, чем только можно. В обновленной Цетинской типографии впервые была 
напечатана книга в вуковской орфографии – это Сербские народные ֲословицы, 
издание которой в Вене было запрещено. В то время Вук и в Цетине, а оттуда – 
повсюду в Черногории, и в приморье задержался надолго и собрал много полезного 
материала для своих будущих трудов. Там он встретил многочисленных надежных 
единомышленников и помощников, среди которых был и сам Негош. Были периоды, 
когда их сотрудничество ослабевало, но в целом оно не прекращалось ни на миг. 

Негош, судя по всему, одобрял проводимую Вуком реформу языка и его орфо-
графию. Он одобрительно высказывался и о его переводе на сербский язык Новоֱо 
завеֳа. Но однажды Негош понял, что, будучи владыкой, он не должен быть впе-
реди всех в этом и тем самым вести себя вызывающе по отношению к противникам 
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и оговорщикам Вука, а отчасти и его самого. В целом же сотрудничество этих двух 
сербских исполинов было чистым и во многом полезным для сербской литературы 
и культуры. 

Безусловно, всем своим поэтическим творчеством и прежде всего Горным 
венцом Негош внес реֵающий вклад в победу вуковских идей.
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Слободан Реметић

ВУК И ЊЕГОШ НА СТАЗИ БОГАЋЕЊА  
ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

У ра ду се го во ри о до при но су Ву ка Ст. Ка ра џи ћа и Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша бо га ће њу лек сич ког по тен ци ја ла срп ског књи жев ног је зи ка. 
Не до вољ ност лек сич ког фон да на род ног је зи ка за из ра жа ва ње у сфе ри 
ап страк ци је и ми са о но сти, код пе сни ка и ви со ких по ет ских зах те ва, дво-
ји ца ве ли ка на су ма ги страл но ре ша ва ла на два ко ло се ка. По узу су срп ског 
је зич ког мо де ла они су адап ти ра ли ре чи из дру гих сло вен ских кор пу са, 
а успе шни су би ли и у ко ва њу но вих ре чи у ду ху осо би на срп ског је зи ка. 
И Вук и Ње гош су се, по по тре би, успе шно слу жи ли у ли те ра ту ри већ 
при сут ним сла ве ни зми ма.

Кључ не ре чи и из ра зи: сла ве ни зми, срп ско сло вен ски, ру ско сло вен ски, 
цр кве но сло вен ски, ру ски, срп ски је зик, ко ва ни це, хи брид не тво ре ви не

1. Не спор но је да је Све ти Са ва пр ва лич ност код Ср ба, као што је не-
спор но и то да му се, бар у до ме ну кул ту ре, ма ло ко при бли жио као Вук и 
Ње  гош, те ма и пре о ку па ци ја ге не ра ци ја на уч ни ка код нас и у све ту, о чи јем 
де лу је на пи са но без број књи га, сту ди ја и рас пра ва. Би бли о гра фи ја ра до ва о 
де лу нај ве ћег срп ског пе сни ка, да се под се ти мо, ис пи са них на срп ском и дру-
гим је зи ци ма ши ром пла не те бр о ји пре ко 21.000 би бли о граф ских је ди ни ца.

2. О Ву ко вом ре фор ма тор ском по ду хва ту зна се прак тич но све, да кле 
и то да је вре ме ном ти хо ко ри го вао ве ћи ну сво јих у по чет ку пр о кла мо ва них, 
а и да ље ре чи то бра ње них на че ла. Му дри Вук је, су о чен са сна гом аргу ме-
на та (не)до бро на мер них кри ти ча ра и са ве та, и сам сти чу ћи но ва зна ња и 
ши ре ћи ви ди ке, из ла зе ћи по сте пе но из ду хов не за ви сно сти од Ко пи та ра, 
од у ста јао од пр во бит но из не тих и жар ко бра ње них на че ла, ко јих се де кла-
ра тив но ни ка да ни је од ри цао. Ра но схва тив ши ка квој би ре ги о нал ној рас-
цеп ка но сти во ди ло на че ло да сва ко пи ше сво јим ло кал ним иди о мом, свој 
ре фор ма тор ски по ду хват он је пр о пу стио кр оз фил тер оп ће не пра вил но сти 
и до шао, на при мер, до ре че ни це ти па До шао дјед и до нио два на ест вру ћих 
хље бо ва, до над ди ја ле кат ске вред но сти, до ре че ни це ко ја се не мо же чу ти 
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ни у јед ном на род ном го во ру, али се чвр сто др жи и у свим тзв. „је зи ци ма“ 
ко ји су се ис ти ћи ли из срп ског, у „је зи ци ма“ ко ји се ла жно пред ста вља ју. 
До бро је по зна то и то да се оп ће на пра вил ност, чи ји је циљ – књи жев ни је зик 
на стао се лек ци јом го вор них осо би на ра зних кра је ва, да кле та кав ко ји не 
од го ва ра ни јед ном кон крет ном на род ном го во ру, „у нај ви ше слу ча је ва сво-
ди ла на арха и за ци ју је зич ког из ра за“ (Ре ме тић 2003: 246 и та мо нав. лит.).

Сто ји оп шти суд на у ке да су ти по те зи би ли ите ка ко струк ту рал но 
оправ да ни, јер су во ди ли бо љој хар мо ни за ци ји гра ма тич ког си сте ма, али 
сто ји и чи ње ни ца да иза на ве де них ко ра ка сто ји Ву ко ва же ља за при бли жа ва-
 ње је зи ку „на ше бра ће рим ско га за ко на, ко ја с ра до шћу на ма ру ке пру жа ју“ 
(Ре ме тић 2009: 420).

3. На род не умо тво ри не, пре све га пе сме, и њи хов је зик, из раз бру шен 
ге не ра ци ја ма да ро ви тих из да на ка не пи сме ног на ро да, за ди ви ли су Евро пу. 
Пе сме Бран ка Ра ди че ви ћа, о Ње го шу да и не го во ри мо, оправ да ле су на да ње 
да на на род ном је зи ку и пи сци мо гу ства ра ти до бра де ла, а на днев ном ре ду 
се на шло и пи та ње струч них тер ми но ло ги ја, те рен на ко јем је сам Вук у 
пре во ду Но вог за ве та, об ја вље ном чу ве не 1847. го ди не, нај ви ше ура дио. Не-
до вољ ност лек сич ког фон да за успе шно из ра жа ва ње у сфе ри ап страк ци је и 
ми са о но сти, што се сва ка ко под ра зу ме ва код пре во ђе ња са др жа ја Би бли је, 
Вук је ре шио на ма ги стра лан на чин, по ка зу ју ћи прак тич но „пут ко јим тре ба 
да иде раз вој срп ског књи жев ног је зи ка. Зна тан бр ој ре чи он је пре у зео из 
цр кве но сло вен ског, по ср бљу ју ћи оне ко је су се су ко бља ва ле са твор бе ном 
струк ту ром или за ко ни ма што кав ског гла сов ног раз во ја. Дру ге ре чи ко је су 
му за тре ба ле сам је ско вао у ду ху осо би на срп ског је зи ка“ (Ивић 1991: 235).

4. Вук је у пред го во ру сво га пре во да Но вог за ве та екс пли цит но на вео 
вр сту и ко ли чи ну упо тре бље не лек си ке (осим оних „30 ри је чи тур ски јех“) 
не свој стве не на род ном из ра зу:

„За др жао сам 49 ри је чи Сла вен ски јех ко је се у на ше му на род ном је зи ку 
не го во ре, али се ла сно мо гу ра зу мје ти и с на род ни јем ри је чи ма по ми је ша-
ти; ево и њих ре дом: го ни тељ, на ка за тељ, рев ни тељ, свр ши тељ, спа си тељ, 
тје ши тељ, утје ме ни тељ, дјев стве ник, за ко ник, за ступ ник, кле тво пре ступ
ник, му же ло жник, по стељ ник, пре ступ ник, пр о по вјед ник, сре бре ник, че тве
 ро вла сник, хул ник, хул на пр о ро чи ца, ли це мјер, пре љу ба, жр тва, до бро дје тељ, 
је ди ност, рев ност, до вољ ство, ис ку ство, је дин ство, пр во род ство, бли жњи, 
мно го цјен, гр је хов ни, ду хов ни, је ди но ми сле ни, је ди но род ни, ма ло вјер ни, не
пре ста ни, ру ко тво ре ни, не ру ко тво ре ни, жи вот ни, смр то но сни, ки тов, 
ве ли ча ти, из о би ло ва ти, жр тво ва ти, об ла го да ти ти, осје ни ти, рев но ва ти...

Има 47 ри је чи ко је су од Сла вен ски јех по ср бље не; ево и њих ре дом: 
бо го бо рац, бо го мр зац, бо го мр ски, сре бро љу бац, стри је лац, дво је зи чан, је
ди  но ду шан, не ли це мје ран, кра је у га лан, не бла го да ран, при ја тан, су је тан, 
све др жи тељ, су на шљед ник, не уз др жник, љу ба зни ца, не љу ба зни ца, ли це
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мјер је, не вјер је, су је вјер је, из о би ље, оби ље, бра то љу бље, чо вје ко љу бље, сре
бро љу бље, ис ку ше ње, не по ште ђе ње, об ре за ње, нео бре за ње, от кри ве ње, 
от пу ште ње, по ми ло ва ње, по у че ње, пр о ти вље ње, са зи да ње, уз др жа ње, не
уз др жа ње, не вјер ство, пр о ро штво, ота чан ство, са вр шен ство, ка ди о ни, 
бу ду ћи (а, е), скру шен, но во кр ште ни, но во ро ђе ни, при ци је пи ти...1

Има ри је чи 84 ко ји јех ни је сам чуо у на ро ду да се го во ре, не го сам их ја 
на чи нио; ево их ре дом: ви кач, вре бач, гу дач, из ми шљач, ка рач, ку шач, мје њач, 
пре пи рач, ру гач, си јач, слу шач, тру бач, шап тач, из бра ник, освет ник, че твр
т ник, пре ступ ни ца, ви но гра дар, вр тар, вра та ри ца, ћи ли мар ски, пре љу бо чи
 нац, пре љу бо чи ни ца, пре љу бо чин ство, пре љу бо твор ни, збор ни ца, збор нич ки, 
љу до кра ди ца, по си на штво, не зна бо штво, дје во ја штво, от пад, рас пу сна 
(књи га), за јед ни чан, смјер ност, др ве ност, све тост, го сто љу би вост, мр т
вост, из ба вље ње, из вр ше ње, об но вље ње, ока ме ње ње, оправ да ње, опу шће ње, 
осу ђе ње, очи шће ње, по зна ње, по ка ја ње, по ма за ње, по ми ре ње, по ни же ње, 
по све ће ње, по си ње ње, по слу ша ње, не по слу ша ње, по твр ђе ње, по хо ђе ње, при го
 то вље ње, при зна ње, при ми ре ње, утвр ђе ње, гра бљив, не ис пи тљив, не ис тра
жљив, нео сје тљив, не по ко ле бљив, не при мир љив, не ра зу мљив, не ро дљив, 
опа дљив, по уч љив, пра зно го вор љив, пре вар љив, рас па дљив, рас па дљи вост, 
не рас па дљив, не рас па дљи вост, пр о па дљи вост, не про па дљив, сва дљив“ (Ка-
ра џић 1969: 11–12).

Ин вен тар три ју ти по ва сла ве ни за ма Вук је пр о пра тио тре зве ним ко-
мен та ром: „Нај ви ше ови јех ри је чи ка зао би ова ко и нај про сти ји Ср бин, са мо 
кад би му за тре ба ле; а мо же би ти да их и го во ре. Кад би се Ср би са би ра ли 
по згра да ма, ја мач но би они има ли и ри јеч збор ни ца, али се они са би ра ју 
нај ви ше по бр ди ма, за то има ју збо ри ште и (у Цр ној го ри) збор на гла ви ца“ 
(Ка ра џић 1969: 13).

5. У уме ре ним то ном пи са ној ре цен зи ји Ву ко вог пре во да Но вог за ве та 
Јо ван Сте јић је „са мо у пред го во ру нъ го во мъ, у Еван гел ïю по Ма тею и у 
по сла ни ци Апо сто ла Па вла Ри мля ни ма“ на шао “пу ну сто ти ни цу пре ко оны 
нъ го вы сто и осам де се тъ ръч ïй“, од ко јих се ов де на во ди са мо део ода бра них 
по твр да: др жа ва,... свје тлост,... сми сао, об ред, дје ло, књи жев ник, су пар
ник,... му чи тељ,... при лог, вла ди чан ство, са вјет, са вјет ник, на чел ник, утје ха, 
пр о ви ђе ње, све штен ство,... вјер ност, јед на кост, ко рист,... ство ре ње,... бо
гат ство, љу ба зни,... до сто јан,... смје ран, кр о так, зна тан, бла жен,... бо жан
ствен, гњев,... уну тра шњи, пр о ро ко ва ти,... утје ши ти се,... са бла жња ва ти, 
љу би ти, уго то ви ти,... на зна чи ти, до ка зи ва ти, раз дра жи ти,... на чин ми
шље ња, бу ду ћи да су,... све ште нич ки, бла го слов,... не до ста так,... зна ње, 

1 Со лид на фи ло ло шка ком пе тент ност сто ји иза Ву ко вог ко мен та ра на кон на ве де ног 
ни за по ср бље них сла ве ни за ма: „Ри је чи по сред ник, при ро да, по сто јан и не по сто јан по свој 
при ли ци при је ће би ти Ру ске не го пра ве Сла вен ске (из цр кве ни јех књи га); али се и оне мо-
гу вр ло ла сно по ми је ша ти с на ши јем ри је чи ма“.
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уни штен,... ср дач ни са вје ти, по хва ла, лу кав ство, при стој ни, уни шти ти!“ 
(Сте јић 1849: 22–23). 

6. На по ре до са Ву ко вим пре во дом Но вог за ве та Ср би су из ру ку вла-
ди ке цр но гор ског и при мор ског до би ли и дру гу Би бли ју. У до сад нај бо љем 
пе снич ком оства ре њу срп ске књи жев но сти пр о пе вао је још је дан на род ни, 
од Ву ко вог ка ко тр шић ког та ко и др об њач ког иди о ма знат но дру га чи ји го-
вор. И са тр о на срп ске лин гви сти ке до би јен је, у ства ри по но вљен и при твр-
ђен, оп ште ва же ћи суд: „Учвр шћи ва њу угле да на род ног је зи ка као ли те рар-
ног из ра за до при не ло је и об ја вљи ва ње Гор ског ви јен ца Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша“ (Ивић 1998: 214). Дав но је за па же на из ра зи та сло је ви тост је зи ка 
ве ли ког књи жев ни ка. Зна ло се да у Ње го ше вим пе снич ким де ли ма до ми ни-
ра „је дри и жи во пи сни го вор“ ње го вог за ви ча ја. И Гор ски ви је нац, кру на 
ства ра ла шта вла ди ке-пе сни ка, по чи ње ти пич ним ди ја лек ти змом. Зна ло се 
и то да се за обе ле жа ва ње ап стракт них пој мо ва пе сник-ми сли лац ко ри стио 
лек си ком цр кве не, обич но ру ско сло вен ске пр о ве ни јен ци је, а че сто и ре чи ма 
из срп ско сло вен ске ба шти не. Пре две де це ни је об ја вље на књи га Све то за ра 
Сти јо ви ћа Сла ве ни зми у Ње го ше вим пе снич ким де ли ма (Сти јо вић 1993), 
„де ло од ко га“, по ре чи ма Па вла Иви ћа, „по чи ње но ва епо ха“, по ка за ла је 
„да је Ње го ше во пе снич ко де ло на про сто пре пла вље но сла ве ни зми ма свих 
ти по ва“ (Ре ме тић 1993: 227). Сла ве ни зми ма се, да под се тим, ов де сма тра ју 
сло вен ске ре чи и об ли ци ко ји не ула зе у фонд аутох то них из ра жај них сред-
ста ва срп ског на род ног је зи ка. Из ме ђу осам основ них ти по ва Ње го ше вих 
сла ве ни за ма у пр ви план се пр о би ја ју срп ско сло вен ски, ру ско сло вен ски, цр
кве но сло вен ски и ру ски је зик:

а) О сна жном уде лу срп ско сло вен ске тра ди ци је го во ре ре чи: бо жан
ствен, му чи ли ште, по при ште (Шта Ле о нид оће и Сце во ла / кад Оби лић 
ста не на по при ште?; ГВ, 233–234),2 по зо ри ште, осве шта ти, са мр тан, са
пут ни ца, су ди ли ште (О Ко со во, грд но су ди ли ште, / на сред те бе Со дом за-
пу шио!; ГВ, 987–988), са гре ши ти, са чи ни ти итд. Ове и њи ма ср од не по твр де 
на нај бо љи на чин под се ћа ју да је срп ско сло вен ска тра ди ци ја „у цр но гор ском 
све штен ству не пре кид но жи ве ла“ до Ње го ше вих да на (Ивић 1998: 214).

б) На чи та ни и за та да шње вре ме и усло ве обра зо ва ни пе сник успе шно 
се ко ри стио и из ра жај ним сред стви ма ру ско сло вен ског је зич ког ти па: во о бра
же ни је, по бје да (Сју тра ће се од зват сла ва Твор ца, / ви јој слав ну ли ко ват 
по бје ду; ЛМ V, 199–200), со чи ња ва ти, тје ле сни и сл.

2 ГВ је кра ће ни ца за Гор ски ви је нац, ЛМ за Лу чу ми кро ко зма, ШМ за Ла жног ца ра 
Шће па на Ма лог, Пј за Пје сме, а СВ – за Сво бо ди ја ду. Скра ће ни це и по твр де из Ње го ше вих 
де ла на во де се пре ма: Ми ха и ло Сте ва но вић, Ми ли ца Ву ја нић, Ми лан Ода вић, Ми ло сав 
Те шић, Реч ник је зи ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. – Бе о град (Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти. Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти. Вук Ка ра џић. На род на књи га. Обод. 
Пр о све та. Срп ска књи жев на за дру га), 1983, Књи га пр ва (А–О), Књи га дру га (П–Ш).
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в) Цр кве но сло вен ски је зич ки из раз и лек сич ки кор пус, за јед нич ка срп-
ско сло вен ска и ру ско сло вен ска ба шти на, бо га то су за сту пље ни у Ње го ше вом 
де лу: ви со ко сја јан, вла сто љу бан, гр о мо гла сан, гу би тељ, на сљед ник, не бе сни 
(Мо ре сте ње под си лом не бе сном, / ко ле бљу се у мо ру не бе са; ГВ, 513–514), 
па три јарх, под виг, под зем ни, пре му дри, пре слав ни, пре ступ ник, пр о паст, 
пр о стор, раз вра тан, сво бо да (Бла го ме ни, мо ји со ко ло ви, / бла го ме ни, ју-
нач ка сво бо до; ГВ, 2614–2615), слу чај, сми сао, спа си тељ (Зе мља сла ви сво-
га спа си те ља!; ЛМ VI, 280), спо со бан, ср од ник, страст (Же ља му је стра стих 
ужа сни јех / по бу ди тељ, ру ко во ђа сл,је пи; ЛМ. Посв. 86–87), ста ње, тво рац, 
ужас (Кад да на шњу пре ми слим ви је ћу, / рас па ле ме ужа са пла мо ви; ГВ, 
79–80), усли ша ти и сл.

г) О су ве ре ном вла да њу вла ди ке-пи сца та да шњим ру ским књи жев ним 
је зи ком све до че и сле де ћи, пре ма оче ки ва њу, крај ње функ ци о нал но утки ва-
ни ли ко ви и об ли ци: ње жан (Бо же стве ну мо ју ду шу ње жну / за бо ље ће суд-
ба чо вје че ска; ЛМ VI, 144–145), ње жност, обрат но, огро ман, од ва жност, 
опа сност, оп шир но, осо ба, отлич је, пи то мац, по гра ни чан, по да ник, по длост 
[Само ви се не да ју са кри ти / опа чи ло ва ше ва зда кад ње / и под му кла по длост 
ду ше ва ше; ШМ III, 811–813; Тур ска по длост дух ви те шки / Цр но гор ца уври-
је ди; Св. V, 146–147], по кор ност (Ка да би сте ви тр о ји ца шће ли / ... код де-
вле та да нас оправ да те, / да по кор ност ца ру из ру чи те; ШМ II, 374–375), 
по то мак [Каинови без број ни по том ци / злом сва ки јем зе мљу ис пу ни ше; ЛМ 
VI, 237–238], по сту пак, пот чи њен, пра ви лан (У ви ду се уре ди ви јен ца / пра-
вил но га, но де бљи ном стра шна; ЛМ V, 355–356), пра во суд ни (Ка ква злоб на 
да по ри чу уста / пра во суд не ислам ске ка ли фе; ШМ II, 581–582), при ро да (Све 
при ро да снабд,је ва оруж јем / пр о тив не ке нео б узд не си ле; ГВ 2301–2302), 
пр о ис те ћи, рав но ду шан (А ви диш ли чу до, игу ма не, / по сље ове сре ће не-
чу ве не / Цр но гор ци кa су рав но ду шни?; ШМ, 61–63), суд би на и сл. 7. Не пре-
ва зи ђе ни мај стор пи са не ре чи успе шно је по се зао и за тзв. сла ве но ср би зми-
ма, хи брид ним тво ре ви на ма до би ја ним спа ја њем еле ме на та два ју и(ли) три-
ју је зи ка, по ступ ком уоби ча је ним, али, за раз ли ку од Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, рет ко успе шним у епо си сла ве но срп ског је зи ка код Ср ба. Код ауто-
ра Гор ског ви јен ца успех ни је из о ста јао ни код јед ног ти па та квих хи брид них 
тво ре ви на, а би ло их је на ба зи: а) ру ско сло вен ског (пред ска за ње [Пења сам 
се на све ште ну го ру / са ко је је стра шно пред ска за ње / сво је суд бе Је ру са лим 
чуо; ГВ, 2264–2266], при ви ђе ни је [Ови сви јет ни шта дру го ни је / осим јед но 
те при ви ђе ни је; Пј. 128, 7–8] и сл.), б) цр кве но сло вен ског (бо го сло ви ја [У 
сви јет си ваљ да пу то вао, / ако ни шта, ано да се по знаш / с на у ка ма и с бо го-
сло ви јом; ШМ IV 80–82], по ста ње [Баш ово га чу да ни је би ло / од по ста ња 
љу дих и сви је та; ШМ, 491–492], раз дра жи ва ти, по сту па ње, ус хи ће ње 
[Презрела ме јо ште сре ћа ни је / кад сам до ша у сво ме на ро ду, / за ко јим ми 
ср це с ус хи ће њем / у цар ско ме до му ту ци ја ше; ШМ I, 307–310] и сл.), в) срп
ско сло вен ског (кр во про ли ће [Ти по га ђаш, ми смо гра би те љи, / под все лен ским 
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жи ви мо пр о це сом / опа сно сти и кр во про ли ћа; Пј. 209, 40–42)], пр о све ште
ње, са гре ше ње [Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти / на њи хо ва смрт на са гре ше-
ња; ГВ, 198–199], са жа ље ње и сл.), г) ру ског је зи ка (за вла да ње [Но њи о ва 
буј ност лу да / и сли је по за вла да ње / по че Ср бу ум рас тва рат; Св. I, 133–135], 
зна че ње [Познај име све мо гу ће што је / и зна че ње тво је пре ма ње га; ЛМ IV, 
34–35], по ко ље ње [покољење за пје сну ство ре но; ГВ, 2336] и сл.). 

8. У Ње го ше вим пе снич ким де ли ма уоче не су и ко ва ни це, ре чи гра ђе не 
по угле ду на дру ге иди о ме. Сти јо вић осно ва но у не ким ко ва ни ца ма ви ди 
де ло са мо га Ње го ша. Овај део лек си ке ства ран је пре ма ру ском (гр о мо мет
ник, ла жи цар [Калуђере, то ми на по ми њеш / да ла жи цар ме ђу ва ма ни је; 
ШМ II, 323–324], пра по то мак [Све рат ни ке иси је ци / ко ји су се усу ди ли / 
ди ћи сла бу сво ју ру ку / на све че ва пра по том ка; Св. I, 293–296], пре мо гу ће, 
пре оп шир ни [Дивни ша тор бје ше пре оп шир ни / на ви со ким сво јим иде ја ма 
/ вје шта ру ка твор ца укра си ла; ЛМ II, 241–243] и сл.), цр кве но сло вен ском 
(ви со ко сја јан [Паде у прах стр мо глав це / пред ро ман ским гр о мо мет ним / и 
ви со ко сјај ним тр о ном; Св Х, 1190–1192], вла сто љу бан [И мет ну му вла сто-
љуб ном / сво јом ру ком сво ју кру ну / на гла ву му кр во жед ну; Св Х, 41–43], 
ми тро но сан [Јер им во жда и вла ди ку, / баш Да ни ла ми тро но сна / ... узе, 
са кри и од не се; Св V, 18–22] и сл.), ру ско сло вен ском је зи ку (бо го от пад ник 
[Онако их но се на бо де не / пред крв нич ки ша тор Ћу пре ли ћа / да уго де не чо-
вјеч ној ћу ди / ти ра ни на бо го от пад ни ка; ШМ III, 567–570], во о браз, вос клик 
[Ломном је ком вој нич ке му зи ке / спро во ђе ном рат ним вос кли ци ма, / за тут-
ње ше не бе сне рав ни це; ЛМ V, 31–33] и сл.). 

9. Зах те ви ви со ког пе снич ког сти ла ве ли ког по е ту су, у кон тек сту из-
ра жај ног си ро ма штва аутох то ног на род ног лек сич ког фон да, при мо ра ва ли 
да у ду ху до ма ћег мо де ла адап ти ра по су ђе ни це из ру ско сло вен ског (мје се
цо слов [Гадно име Пи зо но во / не см’је ка љат мје се цо слов; ГВ, Посв. 27)], 
по бје ђа ва ти [Разви бар јак осма ни зма, / а ко је га по глед, сјен ка / по бје ђа ва 
со про тив не; Св. I, 285–287], по бје ђа ти и сл.), цр кве но сло вен ског (по гру жа
ва ти се [Зјенице ти смје ло ду бе на ди ско ве рас пла ма не, / у безд не се по гру-
жа ваш, ђе но игла по лус не зна; Пј. 211, 29–30], под нож је, пре сви је тли [Чудо 
да нас у кри стал не ступ це / те крај но сти дви је не смр зо ше / код тво је га тро на 
пресв’је тло га; ЛМ III, 303–305], све мо гу ћи [Ти си жер тва бла го род ног чув-
ства, / во ин стве ни ге ниј све мо гу ћи; ГВ, 225–226], све мо гућ ство [Ја сам је дан 
ко ји ства рат мо гу / и ко ји сам све мо гућ ством вјен чан; ЛМ III, 45–46; Ево 
слу чај – са ужа сом крик ну – / с ко ји јем је смје ли вла дац не ба / све мо гућ ства 
име по лу чио; ЛМ IV, 151–153], све мо ћан и сл.), ру ског (бле ште ћи, бу дућ ност 
[Будућност је на ша ве ли ка та и на, / ко ја се са др жи у оним ње дри ма / из ко јих 
је на ше пр о ис те кло би ће; Пј. 159, 37–39], грб, кр во жед ни [На Ће мов ском 
рав ном по љу / у три ду га ре да пру жи / кр во жед ну тур ску вој ску; Св. I, 585–
587], мно го мо гу ћи, по ре дак [Време зем но и суд би на људ ска, / два обра за 
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нај ви ше лу до сти, / без по рет ка нај ду бља на у ка; ГВ, 2290–2292] , све ви де ћи, 
све ви шњи [Страшно бје ше лу ду пре ступ ни ку / све ви шње га оца мо гу ће га / 
об у че на гње вом по гле да ти; ЛМ V, 108–110], све др же ћи, смрт ност и сл.) и 
срп ско сло вен ског је зи ка (са др жа ва ти, све мир, осве шта ва ти [Наоружан 
ору жи јем прав де / ... по пи ру ћи зло бу и тир јан ство, / до бро дје тељ у храм осве-
шта ва; ЛМ VI, 267–270] и сл.).

10. У Ње го ше вим пе снич ким оства ре њи ма при сут ни су и сла ве ни зми 
до би је ни „по на род ња ва њем“ ре чи пре у зе тих из дру гих књи жев но је зич ких 
иди о ма: ру ског (зла то трон), ру ско сло вен ског (кња жев ски [Господаре, ко ме 
се пр о ти виш? / Зар ма лен кост јед но га бу да ле / да кња жев ску тво ју сму ти 
ду шу?; ШМ IV, 775–777]), срп ско сло вен ског (по др жа ват [Велике је ду ше 
тво је / ва зда пред мет био и јест: / мир се ли ти, по др жа ват / у пле ме на сва 
по зем на; Пј. 136, 92–95]). Све то зар Сти јо вић је, сва ка ко осно ва но, у по себ ну 
ка те го ри ју из дво јио и ре зу лат твор бе на осно ву цр кве но сло вен ског (обе смр
ћа ти [И свје док је то га пра ви / Оби ли ћа мач кр ва ви / ... јер ви те за обе смр ћа 
/ слав на смр ца и гр об ни ца; Св. I, 69–75]), ру ског (за ни ма ва ти [Зар то ли ко 
мо гу ће га твор ца / на ша мрач на за ни ма ва суд ба?; ЛМ I, 206–207]), ру ско сло-
вен ског (пр о свје та [Зрак пр о свје те пи та на пред но сти, / а на пред ност под 
њим пр о цвје та је; Пј. 239, 8–9]) је зич ког ти па. 

11. Са свим је, раз у ме се, пр о зир на те мат ска усло вље ност сла ве ни за ма 
у Ње го ше вој по е зи ји. Њих прак тич но и не ма у де се те рач ким оства ре њи ма 
ис пе ва ним у ду ху на род не еп ске по е зи је. При ме ра ра ди, у пе сми Црм ни ча ни 
од 175 де се те рач ких сти хо ва при ме ћен је са мо је дан сла ве ни зам (лик Церм
ни чан ма). На дру гом, су прот ном кра ју сто ји фи ло зоф ски спев Лу ча ми кр ко
зма, где на де сет де се те рач ких сти хо ва до ла зи пре ко осам сла ве ни за ма. На 
то ме се за сни ва и Сти јо ви ћев суд да се Лу ча не би мо гла ни на пи са ти „без 
лек си ке ко ју је пру жа ло ста рок њи жев но на сле ђе и ну дио књи жев ни ру ски 
је зик“ (Сти јо вић 1993: 122). Иза адап та ци ја, по на род ња ва ња, хи бри ди за ци ја 
и дру гих из ме на, пре кра ја ња и пре пра вља ња сла ве ни за ма че сто сто ји ме-
три ка, ге не ра тор мно штва лек сич ких ми ни мал них па ро ва ти па: дви же ни је 
– дви же ње (Ти хи по кој не ба бла же но га / ... ле ги о нах стра вич на кре та ња, / 
сла вом рат ном опи ти јех љу том, / ко ле бљу га оп штим дви же ни јем; ЛМ V, 
1–8; По ги бе им жи вост бо же стве на / на дви же ња и на њи на ли ца ЛМ V, 
145–146), по зна ни је – по зна ње (Ал, тир јан ству ста ти но гом за врат, / до ве сти 
га к по зна ни ју пра ва, / то је људ ска ду жност нај све ти ја!; ГВ, 618–620: Је ли 
ин стинкт ал, ду хов ни во ђа, / ов де људ ско за пи ре по зна ње!, ГВ, 614–615), 
по ка ја ни је – по ка ја ње и сл. Ме три ка сто ји иза упо тре бе три ју раз но сло жних 
ли ко ва исте лек се ме: на каз – на ка за – на ка за ње (Враг је не ба грд ни по хи тао 
/ да ис пи та на каз за слу же ни, ЛМ V, 9–10; Зло ћа њи ма мра чи име Ср ба, / 
тар тар им је на ка за ма ле на!; ЛМ, Посв. 199–200; Дан че твр ти сју тра ће гра-
ну ти / на њих стра шним гње вом на ка за ња / и вје чи те њи не по ги би је; ЛМ V, 
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194–195), во о браз – во о бра же ње – во о бра же ни је (Сва ти ов де ги ну по ња ти ја, 
/ во о бра зи са ми се бе го не / и гу бе се у не из вје сно сти!; ЛМ I, 231–233; Ве ли чи-
ну го ре тр о но др жне / и пре ли ве ње зи не свје тло сти / сви по гле ди и во о бра-
же ња / у по њат ност до ве сти не мо гу; ЛМ II, 115–118; Та ко исто мо ја сла ба 
ду ша, / за не ше на твор ца чу де си ма / за гра ни це во о бра же ни ја, / у ду бо ко 
пад не уни ни је; ЛМ I, 307–310). Под се ћам да је во о браз Ње го ше ва ко ва ни ца, 
во о бра же ње хи брид на тво ре ви на, а во о бра же ни је – ру ско сло вен ска фор ма. 

12. По оби му и ра зно ли ко сти упо тре бље них сла ве ни за ма Ње гош је без 
прем ца у срп ској књи жев но сти. „Хи брид ни спој ди ја ле кат ског и књи шког 
по стао је под Ње го ше вим пе ром из ван ред но сна жан из ра жај ни ин стру мент. 
То је пре све га за слу га нео бич ног Ње го ше вог та лен та, али и чи ње ни це да је 
он на дах ну то цр пао из две ју ве ли ких ба шти на ко је је при сно по зна вао: на род-
не по е зи је и цр кве не књи жев но сти“ (Ивић 1998: 214). И знат но скром ни ји 
кор пус лек си ке ове пр о ве ни јен ци је код ње го вих прет ход ни ка или са вре ме-
ни ка ства рао је ха о тич ну је зич ку ме ша ви ну, не по тре бан и ште тан ба ласт, 
по вод оправ да них при го во ра и кри ти ке не са мо јед ног Ву ка. Код Ње го ша су 
сви ти сла ве ни зми, а има их уисти ну у из о би љу, ма е страл но од и гра ли на-
ме ње ну им уло гу: на до да нас нај бо љи мо гу ћи на чин по пу ни ли су лек сич ку 
пра зни ну на род но га го вор ног иди о ма и омо гу ћи ли пе сни ку да ис ка же нај та-
на ни ја лир ска осе ћа ња и нај ду бља фи ло зо фо ска пр о ми шља ња, да по нај ви ше 
уз ле ти у срп ској књи жев но сти уоп ште. 

13. И да ре зи ми ра мо. И кра ћи из вод из мо га скром ног при ло га до во љан 
је да до ча ра до при нос дво ји це ве ли ка на срп ске кул ту ре бо га ће њу лек сич ког 
по тен ци ја ла срп ског књи жев ног је зи ка. Чи ни ли су то они на два ко ле се ка. 
Успе шно су обо ји ца, по узу су срп ског је зич ког мо де ла, адап ти ра ли, од но сно 
по ср бља ва ли ре чи из дру гих сло вен ских је зич ких арсе на ла, а успе шно су 
се огле да ли и у ко ва њу но вих лек сич ких је ди ни ца. У сво јим де ли ма обо ји ца 
су се, по по тре би, слу жи ли по сто је ћим, у ли те ра ту ри већ при сут ним сла ве-
ни зми ма. Ауто ри тет дво ји це ства ра ла ца и ми си ја њи хо вих ка пи тал них оства-
ре ња, у ко ји ма је лек си ка на ве де ног ти па, ка ко ви ди мо, ште дро ко ри шће на, 
кр чи ли су пут сла ве ни зми ма за укњи же ње у кор пус из ра жај них сред ста ва 
срп ског књи жев ног је зи ка. Лек си ци из Све тог пи сма и Гор ског ви јен ца, да 
кре не мо ста зом упро шће не пр о јек ци је, обез бе ђен је ста тус гра ђан ства и у 
оп ште срп ском књи жев но је зич ком из ра зу.
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Slobodan Remetić

VUK AND NJEGOŠ ON THE PATH OF SERBIAN  
VOCABULARY ENRICHMENT

S u m m a r y

This paper discusses how Vuk Karadžić and Petar II Petrović Njegoš almost simul-
taneously and also in a similar way succeeded to overcome the insufficiency of Serbian 
vernacular vocabulary for successful expression in the sphere of abstraction and thought-
fulness. This was evidenced in translation of the Bible, and especially in the efforts of 
the great poet to express the most delicate lyrical feelings and the deepest philosophical 
reflections in his works which are among the greatest Serbian literary works.

Vuk resolved this issue in a dominant manner and showed in which way Serbian 
literary language should be developed. A significant number of missing words he took 
from Church Slavonic (savior, prophetess, to glorify, etc.), and Serbianized those words 
that were not in accordance with the rules or the formative structure of New Štokavian 
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(moneygrubber, superstition, perfection, etc.). Some words were coined within the norms 
of Serbian language (winegrower, humiliation, steadfast, etc.). 

The work of the great poet, which greatly contributed to the growing reputation of 
vernacular as literary language, was overwhelmed with Slavonisms, Slavic words and 
forms not included in the fund of the original means of expression of Serbian vernacular. 
Among the eight basic types of Njegoš’s Slavonisms the most important are: Serbian 
Church Slavonic (place of torture, scene or location, place of judgment, etc.), Russian 
Church Slavonic (victory, bodily, etc.), Church Slavonic (patriarch, feat, space, etc.) and 
Russian (delicate, conversely, a subject, etc.). In the works of Njegoš there are many so 
called Slavonic-Serbianisms, hybrid creations made by combination of the elements of 
two and (or) three languages (prophecy, seminary, bloodshed, etc.), as well as newly 
coined words like thunderer, prepossible, craving for power, and others. Njegoš was also 
more than successful in adapting loan words from other Slavic language systems (to win, 
omnipotent, foot or base, the cosmos, etc.). The number of Slavonisms is in full correlation 
with the themes of Njegoš’s poetic works. They usually cannot be found in decasyllabic 
works written in the spirit of folk poetry, but they are the most often in The Ray of the 
Microcosm. Behind the poetic freedom in reaching for means of expression not specific 
for vernacular often stand the demands of metrics and rhyme.

The authority of Vuk and Njegoš and the mission of their work significantly con-
tributed to the inclusion of Slavonisms in Serbian language vocabulary, and thus to the 
enrichment of the literary-linguistic idiom which was reformed for the needs of Serbian 
people and their culture in the mid-19th century.
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UDC 821.163.41-14.09 Petrović Njegoš P. II

Бранко С. Летић

„НОЋ СКУПЉА ВИЈЕКА“ У КОНТЕКСТУ  
ЊЕГОШЕВЕ ПОЕЗИЈЕ И ПОЕТИКЕ

У ра ду1 се ука зу је на по е тич ки слој Ње го ше ве је ди не љу бав не пе-
сме „Ноћ ску пља ви је ка.“ У њој су при сут не ра ни је те ме но ћи, при ро де, 
пе сни ка и Му за пре ко ко јих по ет ски раз ми шља о све ту у ан ти те за ма 
та ма–све тлост, те ло–дух, чув ство–ми сао. На тим по ло ви ма по чи ва „све-
оп шта по е зи ја“ ве ли ког Твор ца, ко ју он ства ра де лом (реч ју „бу ди“), и 
по е зи ја ње го ве „ча сти це“, „твор ца ма лог“ ко ји ства ра „иде ал но“, у „иде јам 
ви со ко ле те ћим.“

Кључ не ре чи: „тво рац ма ли“; „син при ро де – по ет“, Му за („во ди ља“, 
„искра“, „иде ја“), лир ски хро но топ, ме та фо ре ства ра ња („тво ре ња“)

1. Је дин ство де ла

Нај леп ша љу бав на пе сма срп ске по е зи је, „Ноћ ску пља ви је ка“ вла ди ке 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, с раз ло гом је при вла чи ла па жњу књи жев них 
ту ма ча2 још од пр вог об ја вљи ва ња: пр во, јер је је ди на пре о ста ла пе сма из 
ње го вог хи по те тич ног (по све до че њу са вре ме ни ка) љу бав ног опу са, и дру го, 
јер је по сле ње го ве смр ти оста ла „за ту ре на“ у ру ко пи сној за о став шти ни као 
„на мер но“ при кри ве ни траг о при ват ном ауто ро вом жи во ту. И док су дру га 
ње го ва де ла ту ма че на у све тлу би о гра фи је, ова пе сма би ла је по вод да се о 
њој „шпе ку ли ше.“ За то се о њој по нај ви ше го во ри ло из дво је но, као о де лу 

1 Рад је као ре фе рат под на сло вом „Хри шћан ски под текст Ње го ше ве пе сме Ноћ ску пља 
ви је ка“ под не сен на Окру глом сто лу „Двје ста го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња“ ко ји је ор га-
ни зо ва ла Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, у Ба њој Лу ци 6. де цем бра 2013. 

2 Нај о бу хват ни ја је сту ди ја Ми ла Лом па ра (уп: Кроз Ње го ше во де ло, СКЗ, Бе о град 
2005, 156–205), у ко јој лу цид но ана ли зи ра ову пе сму у ши ро ком кон тек сту од ста ро за вет не 
„Пје сме над пје сма ма“ пре ко ан тич ких и ис точ њач ких до за пад но е вроп ских књи жев них 
тра ди ци ја. У њој је по ка зао ка ко сред ства ерот ске по е зи је мо гу да има ју и ду бља сим бо лич-
ка и ме та фи зич ка зна че ња, а ве ли ко умет нич ко де ло не ис црп на ту ма че ња. Јед но од њих је 
и овај по ку шај ту ма че ња пе сме ње ним ауто ром: оту да и гор њи на слов ра да.
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ко је сво јом еро ти ком ис ка че из це ло куп ног опу са. За бо ра вља се при то ме да 
је Ње гош ви део цео уни вер зум као је дин стве но умет нич ко де ло сво га Твор ца:

Све пре ле сти смрт не и бе смрт не
Што је ску па ово све ко ли ко
До оп ште га оца по е зи ја.3 

За Ње го ша је ле по та Твор че ве по е зи је у по рет ку (ети мо ло ги ја ко смо са) 
и у „све тло сном“ је дин ству: „Да ми се са зе мље по пе ти уз Да ни чи не зра ке, 
у Да ни цу, и из Да ни це к оно ме свје ти лу уза зра ке ко је их њој да ва, и ти јем 
на чи ном пу ту ју ћи уза зајм не зра ке, мо га бих до ћи на из вор зра ках, али ђе је 
смрт но ме ла ко ћа зра ке!“4 По што је и сво ју по е зи ју ви део у ана ло ги ји с Бо-
жи јим де лом, јер је по ње му пе сник „тво рац ма ли нај бли жи бо же ству“ ко ји 
„мо же скла да ти свје то ве / у иде јам ви со ко ле те ћим“5, то на ве де не по е тич ке 
из ја ве оба ве зу ју и ту ма че да ње го ву по е зи ју по сма тра ју у „по рет ку“, нпр. 
хро но ло шком, од по чет них са ста ва до зре лих де ла, и ње ним ме ђу соб ним 
ве за ма, те мат ско–мо тив ским „зра ка ма.“ У том по рет ку „Ноћ ску пља ви је ка“ 
је ме ђу де ли ма из Ње го ше ве зре ле пе снич ке фа зе: на ста ла је не по сред но 
по сле ду бо ко фи ло соф ског и ре ли ги о зног спе ва Лу ча ми кро ко зма, ис пе ва ног 
у вре ме ус кр шњег по ста 1845, а пре ње го вих кла сич них де ла Гор ски ви је нац 
(1847) и Ла жни цар Шће пан Ма ли (1850). За та де ла ре као је Жар ко Ви до вић 
да има ју ли тур гиј ски ка рак тер, што је та ко ђе озна ка за њи хо ву ду хов ну 
(све тло сну) за јед ни цу. Да ли је „Ноћ ску пља ви је ка“ за и ста из ван те за јед-
ни це, уса мље на у ње го вом пе снич ком опу су, ка ко је нај че шће по сма тра на, 
или је и она ли тур гиј ски део, тре ба ло би да по ка жу ње не мо тив ске и те мат-
ске ве зе с прет ход ним пе сма ма, ма кар као ва ри ја ци је по је ди них по ет ских 
мо ти ва и по е тич ких ста во ва као што су они о пе сни ку и ње го вом ме сту у 
све ту, од но сно о пе сми као ар ти ку ла ци ји емо ци о нал них и ре флек сив них 
до жи вља ја: на при мер, мо ти ви „вјер ни син но ћи“ и „син при ро де – по ет“, у 
ко ји ма је про ји ци рао се бе, и има ги на ци је Му за – во ди ља кроз по ет ске про-
сто ре, као што су „же на са кри ли ма“ у пе сми на ра тив ног ка рак те ра, „искра 
бо же стве на“ („сви је тла иде ја“) у ре флек сив ним пе сма ма и Лу чи ми кро ко зма, 
„ви ла–ди вот ни ца“ у љу бав ној пе сми, и „сно ви ђе ње“ ле пе де вој ке у драм ском 
об ли ку (Гор ски ви је нац).

3 Пе тар Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац и Лу ча ми кро ко зма, По ли ти ка – На род на 
књи га, Бе о град 2005, 180.

4 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Шће пан Ма ли. Про за. Пре во ди.– Це ло куп на де ла Пе тра 
II Пе тро ви ћа Ње го ша, X из да ње, књи га че твр та, Про све та, Бе о град 1982, 229–230.

5 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Пје сме. – Це ло куп на де ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, III 
из да ње, књи га пр ва, Про све та, Бе о град 1974, 57.
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2. “Вјер ни син но ћи“ 

На слов „Ноћ ску пља ви је ка“ про ту ма чен је као ноћ дра го це ни ја, „ску-
пља“, од це лог ве ка и то по ерот ском до жи вља ју, јер је по сма тра на у све тлу 
ње них ерот ских атри бу та, из дво је но од оста лих пе са ма. Та пе сма, ме ђу тим, 
има и дру ге сло је ве у ко ји ма сред ства ерот ске по е зи је, та ко ђе, има ју сво ју 
функ ци ју. А на те сло је ве упу ћу ју и дру ги на сло ви ове пе сме, пр во бит но 
„Јед на мје сеч на ноћ“ и „Па рис и Хе ле на /или/ Ноћ ску пља ви је ка“ у са чу ва-
ном ру ко пи сном об ли ку и кри тич ком штам па ном из да њу. Оба на сло ва, и 
по ред ре зер ви пре ма усме ном све до че њу о пр вом („Јед на мје сеч на ноћ“) и 
евен ту ал ном „ту ђем“ до пи си ва њу у дру гом („Па рис и Хе ле на“), пру жа ју 
мо гућ но сти да се тек сто ло шки про ве ри ње на ерот ска при ро да по себ но у 
од но су на дру ге пе сме и те мат ско–мо тив ске ве зе с њи ма. 

Нај пре, она је тре ћа пе сма у чи јем је на сло ву екс пли цит но име но ва на 
„ноћ“: њој су прет хо ди ле „Вјер ни син но ћи, пје ва по хва лу ми сли ма“ и „Ода 
Сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца“, обе из 1837. Ноћ је у тим пе сма ма там на 
под ло га на ко јој су ви дљи ви ји из во ри све тло сти. Они су пред мет још ни за 
пе са ма о но ћи, за пра во о „про зрач ној бра зди вре ме на“ из ме ђу „про сто ра 
мра ка“ и „про сто ра свје тло сти“ у ко јој је чо век „јед на тач ка“ и „крат ко ви ди 
ум“ ко ји не мо же да са гле да без гра нич ни свет.6 Реч је за пра во о сме ни но ћи 
у зна ку све тло сти Лу не и зве зда, нај ви ше Да ни це (Авро ре) и да на у зна ку 
све тло сти Сун ца, „ду го ко сог Апо ло на.“ У пе сма ма с од ред ни цом „ноћ“ у 
на сло ву, он у ва ри ја ци ја ма го во ри о се би као „вјер ном си ну но ћи“: „Та кви 
љу ди, ’од Бо га рођени’, као за себ не иде је од ва си о не за ми шље ни, увек су 
ви ше де ца но ћи не го де ца да на. За то што мо ра ју мно го би ти у са мо ћи. Но ћу 
се отва ра ју ка пи је иде ја и тај ни за њих. Да њу је про стор све та су жен, љу ди 
га ис пу ња ва ју вре вом и та шти ном, на не бу ца ру је јед на зве зда. (...). Но ћу, 
про стор је стра хо вит, об у хва та без број зве зда, чит ко ис ти че тај ну и ле по ту 
ко смич ког ства ра ла штва. Ноћ је веч ност, дан је са да шњост, и до и ста, че сто 
скан дал.“7 За то он пе ва по хва лу ми сли ма, „свје тлу чо вје ко ве ду ше по мра-
че не.“ Он је за гле дан у ноћ не из во ре све тло сти, Лу ну и зве зде, сим бо ле бес-
ко нач ног ма кро ко зма, чи ји од сјај ви ди у лу ча ма ми кро ко зма, чо ве ко вим 
ми сли ма, и та ко ус по ста вља ве зу из ме ђу Твор ца „оп штег“, ко ји свет тво ри 
де лом, и „твор ца ма лог“, пе сни ка, ко ји свет тво ри „у иде јам ви ско ле те ћим.“ 

И у пе сми „Ноћ ску пља ви је ка“ пе сник је „вјер ни син но ћи“, од по чет-
ка до кра ја за гле дан у „пла ви обруч Лу не“ и ње но не бе ско „те че ње ве дрим 
зра ком“ све док се на кра ју не из гу би у пр вом сун че вом све тлу. За раз у ме-
ва ње те сли ке во ди ља је Ње го шев за пис да су све тло сне зра ке „стру не ње го ве 
„ли ре“ („Стру не мо је ли ре – зра ке сун ча не и сви јех свје ти лах“).8 И тај за пис 

6 Уп. Лу ча Ми кро ко зма, нав. изд., 210–211.
7 Иси до ра Се ку лић, Ње го шу / књи га ду бо ке ода но сти, Са бра на де ла Иси до ре Се ку лић, 

књи га VI, Вук Ка ра џић, Бе о град 1977, 13–14.
8 П. П. Ње гош, Про за, нав. изд., 228.
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упу ћу је да је лир ски су бјект пе сник чи ја је стру на „ма ги че ско свје тло Лу не.“ 
У ра ни јој пе сми „Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“ ми сао је „ла ко-
кри ла бо же стве на шћер“9: она по ста вља „сту бе“ у ви си ну „ка ко зра ку сун ца 
ог ње но га“; ка да ду шу „за жди ва тра по е зи је“ ње го ве ми сли ле те „око сун ца 
и пла не тах“, а по што су „у хра му по е те“, тј. „вјер ног си на но ћи“, оне ства-
ра ју „дру ги сви јет и би ће при ро де.“10 Та да је пе сник нај бли жи сво ме Твор цу. 

Ан ти те за тим пе сма ма је „Ода сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца“. У њој 
го во ри о мр клој но ћи без „свје ти лах“ ко ја до би ја ју сјај од Сун ца, „ца ра од 
свје тло сти.“ Без ње го вог ноћ ног од сја ја свет би био у пот пу ној та ми, а чо век 
без све тла ми сли („ум ног тво ре ња“) слеп и глув, сли чан жи вин че ту, јер су 
„без очих сви свје то ви мрач ни.“ У „Но ћи ску пљој ви је ка“ очи ве же „ма ги-
че ско“ све тло Лу не. По глед упрт у њен „пла ви круг“ чи ни ви дљи вом ми сао 
– зра ку ко ја га во ди у не бе са и ства ра има ги на ци је, ко је се, ка ко је пе вао у 
пе сми „Ми сао“ (1844), ја вља ју као „го ми ле чу де сах.“ Це ла пе сма за сно ва на 
је на ре ла ци ји пе сник–Лу на, па би јој упра во од го ва рао пр во бит ни на слов 
„Јед на мје сеч на ноћ“, јер с ме се цом „те че“ дуж не бе ског сво да и пе сник: на 
по чет ку је „при ко вао“ по глед у „пла ви круг Лу не“, сре ди ном пе сме „све њен 
в’јенац гле ди(м) пла ви“, и та ко све док га не из гу би у ју тар њем сун че вом 
све тлу. У ин тер ва ли ма из ме ђу тих из ја ва о по гле ду „све за ном“ за Лу ну, раз-
ра ђу ју се мо ти ви лир ског до жи вља ја: „зра ке ма ги че ске“ бу де „чув ства тај на 
не ка“ ко ја му „на па ја ју ду шу“ ле по та ма са др жа ним у ус кли ку: „Устав, Лу но, 
бје ла ко ла – про ду жи ми ча се ми ле!“ Ка да на кра ју пе сме ка же „све за ла се 
два по гле да ма ги че ском слат ком си лом / као сун це с сво јим ли ком ка да ле ти 
над пу чи ном“, сти че се ути сак да је реч баш о ре ла ци ји пе сник – Лу на и 
њи хо вој не мој ноћ ној ко му ни ка ци ји, све до ју тра: „Лу на бје жи с хо ри зон та 
и усту па Фе бу вла ду, / тад из ви да ја из гу бим ди вот ни цу мо ју мла ду!“ Та 
„ди вот ни ца“ би ла је ње го ва „во ди ља“ све до „ог њи шта свје тло сти“, са мог 
Твор ца.11 По то ме је и „Ноћ ску пља ви је ка“ хим на Бо гу–Твор цу, као и дру ге 
ње го ве пе сме. Она је то и по ди ти рам пском до жи вља ју бо жан ске при ро де. 

3. „Син при ро де – по ет“ 

„Ноћ ску пља ви је ка“ за по чи ње сли ком иди лич ног пеј за жа ко ји лир ски 
су бјект, оп чи њен „ма ги че ском“ Лу ном, упи ја и чу лом ви да – од сјај не бе ских 
зве зда у во ди, лет ње сви це као „ро је ве ко ме та“, и чу лом слу ха – тре пет кри-
ла и пој пти ца, и пр ска ње цвет них пу по ља ка, „дви же ни ја на ли ва ди“, и 
чу лом до ди ра – ка па ње ро се са вла ти тра ве, итд. Све сен за ци је спо ља шњег 
све та на па ја ју ње го ву ду шу: оне су „глас“ му зе („Жу бор ли сти ћа и рас пу ца-

9 П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд., 119.
10 Исто, 120.
11 Уп. „Ти ко ји бо же стве ном ма ги че ском вје шти ном ве жеш зра ке за свје тло сти и си јеш 

зра ке из свје тло сти.“ (П. П. Ње гош, Про за, нав. изд., 234).
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ва ње цвје то вах, ху ка мо ра и вје тро вах су глас мо је му зе“).12 Он је „син при-
ро де“, ка ко сам ка же у ра ни јој пе сми „Ко је оно на ви со ку бр ду“,13 јер је сва 
„пре ле сна при ро да“ Твор че ва „оп шта по е зи ја“. Кад у пе сми „Ноћ ску пља 
ви је ка“ ка же да је „без свог тро на бо же ство не ко ма ње“, он да од го нет ку о 
ко јем се „бо же ству“ ра ди да је баш та ње го ва ра ни ја пе сма у ко јој је из ри чит 
да је то „Син при ро де – по ет“: он „стру на ма де ли кат ним“ („Ал су стру не 
мо га чув ства де ли кат не“) „при зи ре“ и не ви дљи ва „дви же ни ја“ као што су 
ра дост „ра ђа ња цви је та“ или ту га „па де ни ја ли ста.“ У пр вом де лу пе сме 
„Ноћ ску пља ви је ка“ сва при ро да је у по кре ту („Слух и ду ша у на де жди 
пли ва ју ћи тан ко па зе // на ли ва ди дви же ни ја – до њих хи тро сви до ла зе!“), 
ис пу ње на сво јим Твор цем, па би и по то ме би ла хим на Бо гу, ди ти рамб, као 
и пе сма „Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу“ (1837) у ко јој „из ства ри ви ди ми јех / 
Ство ри те ља њи на сла ви“:

Ве ли чан ство свуд те ви дим
нај ма њи те цвје так сла ви
ка нај ви шег свје тлост Сун ца.14 

4. Му зе 

И екс пли цит ни ис ка зи и им пли цит не на зна ке упу ћу ју да је у пе сми 
„Ноћ ску пља ви је ка“ лир ски су бјект пе сник. Већ у на сло ву „Па рис и Хе ле на 
/или/ Ноћ ску пља ви је ка“ ра став ни ве зник „или“ из јед на ча ва Па ри са и Хе-
ле ну са пе сни ком (лир ски су бјект) и „ви лом–ди вот ни цом.“ А то зна чи да 
„ви лу–ди вот ни цу“ тре ба ви де ти као „све тло сни зрак“ – јер је то и Хе ле на 
(кћи бо га Хе ли ја), али и ми сао, „зра ку“ оца не бе ског, тј. Му зу–во ди љу у 
Ње го ше вој пе сми „Ми сао“ и у „Лу чи ми кро ко зма.“ Пре ма то ме би и ана ло-
ги ја Па рис – лир ски су бјект под ра зу ме ва ла њи хо ве пе снич ке функ ци је. Па-
рис је ми ље ник бо ги ње ле по те и љу ба ви, Афро ди те, ко ја је, по ми ту, „ле пом 
па сти ру по да ри ла ли ру (сим бол лир ског пе сни штва) на ко јој је на у чио див-
но да сви ра“,15 а по том му је по да ри ла – кад је пре су дио (мо тив „Па ри сов 
суд“ у умет но сти) да је она нај леп ша од три бо жи це (реч је о Хе ри, Ате ни и 
Афро ди ти) – и Хе ле ну, нај ве ћу зе маљ ску ле по ту, ме та фо ру љу бав ног пе сни-
штва. Реч је, да кле, о мла ди ћу с ли ром, кла сич ном тру ба ду ру ко ји је по 
Ови ди је вој хе ро и ди („Па рис Хе ле ни“) ис пе вао Хе ле ни љу бав ну по сла ни цу. 

12 П. П. Ње гош, Про за, нав. изд., 228.
13 „Он свуд очи ве се ле окре ће, / тра жи с њи ма, ни кад не пре ста је, / ве ља дје ла твор ца 

ве ли ко га / да у пје сне сла ву ње му по ју, / с тим се пи та и ве се ли ду шу, / Оно ти је син при-
ро де – по ет, / тво рац ма ли нај бли жи бо же ству“ (Пје сме, 56).

14 П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд.
15 Д. Сре јо вић–А. Цер ма но вић, Реч ник грч ке и рим ске ми то ло ги је, СКЗ, Бе о град 1979, 

320.
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Ње гош је, опет, ка ко сам пе ва, „љу би мац“ бо ги ње Авро ре, „ра но ра ни лац“ 
ко ји је у „мрач ној пу сти њи“, ово зе маљ ском жи во ту, „утје шен зра ка ма сво га 
ство ри те ља“, тј. пе снич ким по зи вом „те при зи ре љу де и суд би ну // ка ко јед но 
ла жно сно ви дје ње.“16 И он че сто апо стро фи ра „ли ру“ сво је ду ше, са мо што 
ње го ва ли ра ни је тру ба дур ска, као Па ри со ва, јер кроз чул ну ле по ту, пред мет 
пе ва ња и нај ве ће Бо жи је умет нич ко де ло,17 раз ма тра по е тич ка пи та ња.

У пе сми он је и „вјер ни син но ћи“ и „син при ро де – по ет“ ко јем су „зра ке“, 
„свје ти ла“, „вје тар“ и сва „дви же ни ја“ у при ро ди „гла со ви“ ње го ве Му зе. 
„Све за ним“ по гле дом за Лу ну, он је спо јио емо ци ју („тре ја зна чув ства“) и 
ре флек си ју (по глед „уз зрак“ за пе сни ка је „ми сао“), „сно ше ни је ду ше и не-
бе са“ као „слат ко чув ство ва ње“18 ко је још не ма кон кре тан об лик. У том 
тре нут ку ње му до ла зи („ка да ле ти“) ње го ва „ви ла–ди вот ни ца“ ко ју он за гр ли 
„ка бог ве ли“ и уве де у ша тор да ис пу ни „све ту же љу“ („уве дем је под ша-
то ром к ис пу ње њу све тој же љи“). Пре ма кон тек сту, су сре ли су се „бо же ство 
не ко ма ње“, пе сник, и „ви ла–ди вот ни ца“, ко ју су не ки ту ма чи ви де ли као 
по ет ску су бли ма ци ју ствар ног Ње го ше вог до жи вља ја. Слич ност са ра ни јом 
пе смом „Цр но го рац за ро бљен од ви ле“ (1834) мо гла би да бу де кључ за ра-
зу ме ва ње ове по ет ске ви зи је. И у њој лир ски ју нак, у исто вет ном ноћ ном 
пеј за жу, „пред чув ству је“ – „На ро сну се сјест по ва лим тра ву“ / ... / „Ни шта 
ниг ђе ни чут ни ви дје ти / ал не ка кву сла дост оћу ту јем“ – као и лир ски су-
бјект у љу бав ној пе сми бу ђе ње „не ких тај них чув ста ва.“ То је у обе пе сме 
пред знак до ла ска ви ле. У ра ној, на ра тив ној, чи ји је лир ски су бјект гу слар, 
реч је о мит ском би ћу („сле ће пред мном же на са кри ли ма“), док је у љу бав-
ној без кри ла, али „хо ди ка да ле ти.“ Обе су пре ле пе: у на ра тив ној „не ма 
пе ра ље по ту јој ка зат / ни је зи ка на ки те име на / шће ло би се глас, пе ро сла-
ву ја, / а ма сти ло цви јет на ро си ца / да јој об лик пра во сви је ту ка же“19, што 
је пан дан опи су ле по ти це у љу бав ној пе сми: „огле да ло и ма зње пре зи ру јој 
чер те фи не / ... / ни шта љеп ше нит је ка да ни ти од ње ство рит мо же!“ Раз-
ли ка је са мо у то ме што је у на ра тив ној ре ла ци ја ми ме тич ка, спо ља шња – 
ви ла се обра ћа пе сни ку име ном и пре зи ме ном („Дра го Дра го вић“, тј. ко ји 
му дра го гу слар) и во ди га да ви ди, као на по зор ни ци, сли ке из сред њо ве-
ков не срп ске исто ри је, што је пред мет еп ске по е зи је. Обра ћа му се ре чи ма: 
„Ми ли(ји) си ми од очих мо ји јех“ и ти ме по твр ђу је пре да ње о Му за ма ко је 
при ска чу сво јим ми ље ни ци ма, пе сни ци ма, у по моћ при ства ра њу. Ин ди ка-

16 Уп. „Љет ње ку па ње на Пер ча њу“.– П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд., 167.
17 И он, по пут ре не сан сних пе снич ких апо стро фи ра ња Твор ца, умет ни ка (уп.: „Бо же 

шта ство ри сам се би кад на ма њу из да?“), из ра жа ва ус хи ће ње ви лом–ди вот ни цом: „Со вр-
шен ство тво ре ни ја, та ин стве не си ле бо же, // ни шта љеп ше нит је ка да ни ти од ње ство рит 
мо же!“ Уп. и: Си ни ша Је лу шић, „По јам ли је пог у Ње го ше вом пје сни штву“, у: По е тич ки 
об ли ци, Но ви Сад 2002, 32–40.

18 „От ку да про ис ти чу ова под стре ка ни ја без нар јеч ја? Ка кво на мје ре ни је кри ју ови 
ни је ми и бес чи сле ни хо ро ви? Ко во зви ша ва ова вос хи шче ни ја смрт ни јех?“ (П. П. Ње гош, 
Про за, нав. изд., 233)

19 П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд, 87.
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тив но је да му се она ја ви ла на кон уза луд ног по ку ша ја да за пе ва уз гу сле 
(„Узмем гу сли, нач нем пје сну по јат, / њу по ју ћи чу јем очи те шке“). У су бјек-
тив ној љу бав ној пе сми ре ла ци ја је уну тра шња, па „ви ла–ди вот ни ца“ не про-
го ва ра, али се из ерот ског кон тек ста по твр ђу је да јој је „ми ли(ји) од очи ју.“ 
Она му до ла зи „ка да ле ти“ баш у тре нут ку ко ји на зи ва „све тим“ („За вид те 
ми сви бе смрт ни на тре ну так овај све ти“), тј. кад му је ду шу „за ждио“ пла-
мен по е зи је, а чув ства над вла да ла ми сли („Чув ства су ми сад тре ја зна, а 
ми сли се раз ле ти ле“), кад је по треб но да на ђе пра ви из раз за по ет ска на дах-
ну ћа и „до жи вљај ду ше“ оба сја „ум ним све тлом.“ У „Но ћи ску пљој ви је ка“ 
то је по тре ба да „чув ство ва ње“ не ја сних „гла со ва“ соп стве не ду ше, оно „сно-
ше ни је ду ше с не бом“, пре то чи у ар ти ку ли са ни из раз. У тзв. ре флек сив ним 
пе сма ма ко је су прет хо ди ле фи ло соф ском спе ву Лу ча ми кро ко зма, а по том 
и у спе ву ко ји је не по сред но прет хо дио пе сми „Ноћ ску пља ви је ка“, Му за је 
пре о бра же на у ми сао, во ди љу пе сни ко ву по по ет ским про сто ри ма.20 Пе сник 
апо стро фи ра ми сао као „бо же стве ну шћер“, и го во ри о њој као Му зи–по-
сред ни ци из ме ђу ве ли ког и ма лог твор ца: 

„Ти бо жан ске с не ба сно сиш ми сли
пре да јеш их зе мље жи те љи ма,
од жи те љах с зе мље ми сли но сиш
пре да јеш их све га вла да те љу
и жи тељ ма не ба ве ли ко га.“21 

У Лу чи ће у ин во ка ци ји при зва ти Ми сао у фор ми кла сич не Му зе: „Пој ми 
ли ро, да кле, бе са мрт на тва ри“22 или: „Устав по лет, ис кро бо же стве на.“23 
И она се по ја ви кад је по треб но на дах ну ће за ства ра ње („Си ну ме ни зра ка 
пред очи ма“), и ука зу је на сво ју функ ци ју во ди ље:

Ја сам ду ше тво је по мра че не
Зра ка сјај на ог ња бе смрт но га,24 
(.............         ...)
Во ди ћу те к вјеч но ме ог њи шту
од ко јег сам и ја из ле ће ла;“25 

„Ноћ ску пља ви је ка“ на ста ла је по сле на ве де них пе са ма и Лу че ми кро
ко зма. У њој се „ди вот ни ца“ ја вља кад је ду ша об у зе та „ва тром по е зи је“, 
и има слич но сти и са „же ном са кри ли ма“ у на ра тив ној пе сми, и „искром 

20 Уп.: Бо жи дар Пе јо вић, Про блем ски огле ди, Свје тлост, Са ра је во 1974.
21 П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд., 119.
22 Лу ча ми кро ко зма, нав. изд., 183.
23 Исто, 186.
24 Исто, 183.
25 Исто, 185.
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бо же стве ном“ у ре флек сив ним пе сма ма. Пр ви њен атри бут је де ви чан ска 
чи сто та. То по твр ђу ју ње на по ре ђе ња са три бо жи це: с Ди ја ном, чи ји је атри бут 
„чи ста“, јер је чед на, мит ска про тив ни ца чул но сти, па ган ска пре-ег зи стен ци ја 
хри шћан ске Де ви це; са Авро ром, чед ном све тло шћу у ко јој се ра ђа но ви дан, 
и Ате ном, та ко ђе бо жи цом чи сто те и му дро сти. За сво ју ви лу ка же да је „мла-
до ли ка“, што под ра зу ме ва из глед али не и мла дост, јер с њом не би би ла у 
скла ду му дрост на ко ју на во ди по ре ђе ње с бо ги њом Ате ном. Мла до ли ка и 
му дра она је не ко за го нет но би ће ко је се по ја вљу је у ме се че вом све тлу „ла ким 
кро ком ко да ле ти“, а не ста је у ја сном днев ном све тлу. За ни мљи во је да је 
чул на има ги на ци ја ле по ти це ја сни ја при све тло сти Лу не, сим бо ла емо тив ног 
пе снич ког до жи вља ја, док се гу би у све тло сти Сун ца, сим бо ла ра ци ја. Ути сак 
је да је ње го ва „ди вот ни ца“ јед но од оних „ни је мих“ при ви ђе ња („ни је мих и 
бес чи сле них хо ро ва“) што „тво ре све ту во љу“, а ја вља ју се кад „искра“ „за жди 
ду шу ва тром по е зи је.“ Он је од мах, као да је са мо њу че као, „за гр ли ка Бог 
ве ли“ и уве де у ша тор „да ис пу ни све ту же љу.“ Те шко да би је дан вла ди ка, 
по сле то ли ко пе са ма у ко ји ма је сла вио свог Твор ца, по себ но по сле ду бо ко 
ре ли ги о зне Лу че ми кро ко зма, ис пе ва не са мо не ко ли ко ме се ци ра ни је у стро-
гој аске стој иси ха сти ји, про тив но Бо жи јој за по ве сти „Не узи мај уза луд име на 
Го спод њег“, за пу те ни за гр љај ре као „ка Бог ве ли“ а за ерот ску љу бав, ма 
ко ли ко по ет ски су блим ну, да је „све та же ља“ („к ис пу ње њу све тој же љи“), 
по го то во кад је у дру гим пе сма ма те ло на зи вао „блат ном“ и „мрач ном гроб-
ни цом“ ду ха. А то он да отва ра и пи та ње се ман ти ке ша то ра.

5. „Тво ре њем осве шта ни храм“

За од го не та ње зна че ња ша то ра, лир ског хро но то па у Ње го ше вој је ди ној 
љу бав ној пе сми, по ред сим бо ли ке Не ба, ко ју ну ди Реч ник сим бо ла, по треб но 
је укљу чи ти и дру ге ње го ве по ет ске „ре фе рен це.“ Из са ме пе сме је уоч љи во 
да је ша тор са крал но ме сто у ко је се ула зи „ка Бог ве ли“ да се из вр ше „све-
те же ље.“ На са крал ност про сто ра упу ћу је и „свје ћи ца за па ље на“, је ди ни 
де таљ у том ен те ри је ру.26 О ка квој се са крал но сти ра ди на го ве шта ва се у 
Лу чи ми кро ко зма, где је пе сни ку во ди ља „лу ча“ од ко је у ин во ка ци ји тра жи 
да га осло бо ди „ме те жа нич то жно га“, „рас па ли пла мом бе смрт но сти“ и уве-
де „у по ља бла же на // у тво ре њем осве шта ном хра му.“27 Из на ве де ног се 
ви ди да су за Ње го ша пе сни ка „по ља бла же на“ у све ту по е зи је, да је ша тор 
„тво ре њем осве штен“ и да су усло ви да уђе у ње га очи шће ње од гре шних 
осе ћа ња („ме те жа нич то жно га“) и ис пу ње ност пле ме ни тим осе ћа њем, „пла-
мом бе смрт но сти“.

26 Уп. „Храм је без лам пе, или ад ска ан ти ка ма ра, ду ша без љу ба ви“ (П. П. Ње гош, Про за, 
нав. изд., 234), и: „пут је дао сва ком, / сви јет ња ку исто ка сви је тлом сун цу.“ (П. П. Ње гош, 
Пје сме, нав. изд., 162)

27 Лу ча ми кро ко зма, нав. изд., 184.
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У том кон тек сту и „Ноћ ску пља ви је ка“ до би ја но ве ко но та ци је: „тво рац 
ма ли“ ис пред ша то ра био би „без свог тро на бо же ство не ко ма ње“, а „ша тор“ 
ње гов „трон“, ме сто где он „иде ал но ства ра“, јер не мо же „на дје ло“ као Тво-
рац, да кле, „храм осве штан тво ре њем“ и „пре ле сни пре део“, „сви је тли дом 
вјеч но сти“ у ко јем он, уз „свје ћи цу за па ље ну“, „при зи ре љу де и суд би ну.“ 

6. „Тво ре ње“ у хра му

„Тво ре ње“ у ша то ру је и об лик ужи ва ња са „бе са мрт ним ду сма“, пло-
до ви ма има ги на ци је ко ју ства ра по е зи јом за па ље на ду ша.28 Јед но од тих 
при ви ђе ња је и ње го ва „ди вот ни ца“, та ко ђе „не ма“ али спрем на да „тво ри 
све ту во љу“, кад иде с „твор цем ма лим“ да у ша то ру „ис пу ни све ту же љу.“ 
Иако је па сив на, јер пе сник ства ра, он је на зи ва сво јом „вла да ли цом“ („Јошт 
се си тан не на љу бих вла да ли це ви ле б’јеле,“), што под ра зу ме ва да му је у 
ства ра њу во ди ља (као пе снич ко ис ку ство) по „бла же ним по љи ма“ у „тво ре-
њем осве шта ном хра му.“ Чул не сли ке љу ба ви с „ди вот ни цом“ илу стра ци ја 
су еро са ства ра ња ко ји има и сво ју хри шћан ску ре ла ци ју. нпр. у ре чи ма 
Све тог Па вла.29 Ње на ерот ска сли ка са мо је „ви де ло“ по е тич ког пој ма: „И 
ри јеч по ста де ти је ло и усе ли се у нас /тј. кроз њу/ пу но бла го де ти и исти не“ 
(Јн. 1: 14). По пут сво га Твор ца и пе сник је сво је „сло во“ („искра“, „ми сао“, 
„бе са мрт ни дух“) обу као у плот30 „ди вот ни це“, по пут ан тич ких Му за по е зи-
је, хри шћан ске але го ри је Со фи је (Пре му дро сти)31, ре не сан сних сли кар ских 
Гра ци ја и кла си ци стич ке Ре то ри ке. Све оне су чул не пред ста ве ду хов ног 
ства ра ла штва.32 Чул ни опис ње го ве ди вот ни це ву че асо ци ја ци је на ре не сан-
сне сли ка ре, по себ но Ра фа е ла (пред чи јим је „Пре о бра же њем“ бо ле сни Ње гош 
про во дио са те),33 и ње го ву сли ку „Па ри со вог су да“ што опет при зи ва на слов 
пе сме и слич но сти Гра ци ја у про вид ним ве ло ви ма док игра ју с ја бу ка ма у 

28 „Ме ђу њи ма ста нем и поч нем их пи тат // От куд су по ста ле и ђе им је ко нац. // Али 
све ни је мо ми мо ме не иде, // тво ри све ту во љу, не да је отвје та.“ (П. П. Ње гош, Пје сме, нав. 
изд., 163).

29 Ко рин ћа ни ма по сла ни ца пр ва, Све то га апо сто ла Па вла. О љу ба ви: 13; 1–2: „Ако 
је зи ке чо вје чи је и ан ђел ске го во рим а љу ба ви не мам, он да сам као зво но ко је зво ни, или 
пра по рац ко ји зве чи. – И ако знам про ро штва и знам све тај не и сва зна ња, и ако имам сву 
вје ру да и го ре пре мје штам, а љу ба ви не мам, ни шта сам.“

30 Уп.: „Ја ћу сло во сво је во зљу бље но // у плот људ ску по сље обла чи ти, // по сла ти га 
да из ба ви љу де // ...“, Лу ча ми кро ко зма, нав. изд., 244.

31 „Ноћ ску пља ви је ка“ мо же да се чи та и као хри шћан ска по вест о аске ти: пред ша-
то ром, до ба чед но сти о ко јој Ње гош пе ва у пе сми „Мла дост“; ула зак у ша тор, до ба ини ци-
ја ци је и по жу де за зна њем о ко јем пе ва у пе сми „Про све ште ни је“, и до ба љу ба ви ко ја до ла-
зи са спо зна њем, о че му пе ва у пе сми „До бро де тељ.“

32 Слич но је и у пред ста ва ма ис точ њач ких пе сни ка: крч ма је по ет ски хро но топ по пут 
ша то ра, ху ри је, о ко ји ма и Ње гош пе ва у Гор ском ви јен цу, Му зе–ин спи ра ци је, а ви но и опи-
ја ње ми стич ни за нос, ме та фо ра пе снич ког ства ра ња. 

33 Уп.: Љу бо мир Не на до вић, Пи сма из Ита ли је, еди ци ја „Срп ска књи жев ност у 100 
књи га“, Ма ти ца срп ска – СКЗ, Но ви Сад – Бе о град 1971, 145–149.
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ру ка ма са чул ним де та љи ма ње го ве „ди вот ни це“: „ма ла уста слат ка“, „ан-
гел ски обра шчи ћи“, раз и гра не гру ди од сло но ва че ис под спу ште не „ко се на 
ва ло ве“. Ерот ска сли ка34 осве тље на је „свје ћи цом за па ље ном“ (што је чист 
про све ти тељ ски сим бол), јер да би по чет на „искра“, ин спи ра ци ја, „свје тлост 
по ро ди ла“ по треб но је да „тво рац ма ли“, по пут сво га Твор ца, уве же све 
пла ме не зра ке у јед ну све тлост, ка ко то су ге ри ше ерот ском сли ком: „/... при 
свје ћи ци за па ље ној // пла ме на се спо ји ду ша ка ду ши ци рас ка ље ној“/. Уз 
„свје ћи цу“ су и ерот ске „ја бу ке“ сим бол спо зна ња, ка ко оног ста ро за вет ног 
„кроз грех“ та ко и хри шћан ског „кроз уче ње“, нпр. „Си сао си из обе ју дој ки, 
тј. по зна ва лац си и Ста рог и Но вог за ве та.“ У том „ва тре ном тво ре њу“ и по-
љу бац има сим бо лич но зна че ње. По би блиј ској сим бо ли ци то је чин пре да-
ва ња са др жа ја ду ше,35 ов де Му зи ног ис ку ства пе сни ку ми ље ни ку. У пе сми 
то је дуг по љу бац („Не ми чу се уста с ус тах – цје лив је дан но ћи ц’јеле!“) 
ко јим је „тво рац ма ли“ упио са др жи ну ње не ду ше („Ах, цје ли ви, бож ја ма-
на, све пре ле сти рај ске ли ју! // Цје ли тел ни бал сам све ти – нај ми ри сни аро-
ма ти // што је не бо зе мљи да ло – на усне јој стах си са ти“). Вр ху нац „ум ног 
тво ре ња“ ис ка зао је пе сник сли ком пот пу ног по и сто ве ће ња са сво јом „вла-
да ли цом“, тј. пе сни ка са сим бо лом по е зи је. То је ис ка зао исто вет но шћу Сун-
ца над пу чи ном са ње го вим ли ком у пу чи ни.36 Та ко је, на кра ју, још јед ном 
ус по ста вље на ве за са Твор цем: пр во ана ло ги јом Сун ца, ве ли ког Твор ца, и 
ње го ве сли ке у пу чи ни, „тво рац ма ли“), а он да и ста па њем Лу ни ног „ма ги-
че ског свје тла“, и пе сни ко вог „сно ви ђе ња“ са Фе бо вом све тло шћу. Ти ме је 
„зра ка“ – „ди вот ни ца“ из вр ши ла сво ју функ ци ју по сред ни це из ме ђу жи те ља 
зе маљ ских и не бе ских, а пе сник сво ју љу бав ну пе сму за вр шио у ра ни је фор-
му ли са ном „ре ли ги о зном“ про гра му:

„Ја по ју ћи идем проз мрач ну гроб ни цу
у пре дје ле св’јетле вје чи те ра до сти
да глас мо је ли ре с гла со ви ма сли јем
ли ка бе смрт но га код пре сто ла ви шњег.“37 

34 Слич на је сли ка „ди вот ни це“ у „сно ви ђе њу“ Ву ка Ма нду ши ћа: исти су де та љи ам би-
јен та, „ноћ је мје се чи на“, „ва тра го ри“ као „свје ћи ца упа ље на“ у љу бав ној пе сми, „ко са и 
пр си“ су на гла ше ни ерот ски де та љи („па де ко са до ни же по ја са; // по че ко су низ пр са че-
шља ти“) , а „за но сна“ ту жба ли ца атри бут Му зе. Од сјај ва тре кон траст но ис ти че сен ку ерот-
ског ли ка и сим бо лич но пред ста вља „пла мен по е зи је“ ко ји је „ди вот ни ца“ сво јим из гле дом 
и сво јом пе смом „за жди ла“ у ду ши еп ског ју на ка. 

35 О спи ри ту ал ном зна че њу по љуп ца ви де ти: М. Лом пар, нав. де ло, 183–184.
36 Уп. Бо дле ро ву ми сао: „Чо вје че сло бод ни, мо ре ће ти уви јек дра го бит! / Мо ре је зр

ца ло тво је, у њем ду ше сво је мо триш сли ку.“ (J. Che va li er –A. Ghe er brant, Rječ nik sim bo la, 
Za greb 1969, s.v. Po gled, 520–521).

37 П. П. Ње гош, Пје сме, нав. изд., 165.
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Зоран Лакић 

ЊЕГОШЕВ СРПСКИ НАРОД,  
ЦРНА ГОРА И ЦРНОГОРЦИ

Огро ман је ди ја па зон Ње го ше вог ин те ре со ва ња за Чо вје ка и Сви јет 
ко ји га окру жу је; спољ ни и уну тра шњи. То су за па зи ли мно ги ње го шо-
ло зи. Др Иво Ан дрић би ље жи да не ма обла сти ду хов ног ства ра ла штва 
ко је је не по зна то за „Пу сти ња ка цр но гор ског“. Ци ти ра ћу ad li te ram за пис 
проф. др Сло бо да на То мо ви ћа – при ре ђи ва ња до са да је ди не Ен ци кло пе-
ди је – Ње гош, ко ја је об ја вље на у Под го ри ци – при је де се так го ди на:

„Ње го ше во дје ло има сто ти ну аспе ка та. Ни сам на и шао ни на је дан 
би тан фи ло зоф ски по јам, од Ан ти ке до кла сич не ње мач ке фи ло зо фи је, а 
да га се Ње гош ни је до та као... Кон так ти рао је са не ким од нај ве ћих умо ва 
– сво га до ба... Без сум ње је свјет ски ми сли лац.“

У свом са оп ште њу сам се огра ни чио на јед но од тих мно го број них 
пи та ња, али не са мо Ње го вог ин те ре со ва ња, ин те ре со ва ња Ње го вог вре-
ме на, не го и овог на шег вре ме на, да кле са вре ме ног до ба. Апо стро фи ра на 
су три вр ло кон крет на пи та ња ис так ну та у на сло ву са оп ште ња: Ње го шев 
срп ски на род, Цр на Го ра и Цр но гор ци. Ко ри сте ћи се та ко зва ним ду хов ним 
вер ти ка ла ма, пра вље на су упо ре ђе ња са ври јед но сти ма Ње го вог и са вре-
ме ног до ба. Та ко се via fac ti до ла зи ло и до ла зи до основ ног за кључ ка да је 
Ње го ше ва ми сао уви јек из вор на и са вре ме на. Та ко је би ла и пр во бит но 
при ја вље на те ма за на уч ни скуп. До шло је, ме ђу тим, до из мје не: при хва-
тио сам су ге сти ју да пр во бит но за вас при ја вље ну те му – За што је Ње го
ше ва ми сао уви јек са вре ме на, пре у смје рим за на уч ни скуп ко ји је одр жан 
у ЦА НУ – ок то бра 2013. го ди не, а да за ваш скуп пре у смје рим ову те му, 
пр во бит но при пре мље ну за на уч ни скуп у Цр ној Го ри.

Ис та као сам у за кључ ку да са Ње го ше вим дје лом Цр на Го ра све ви ди 
што је окру жу је. А без Ње го ша не ви ди ни са му се бе. И да да нас Ње го ша 
сво ја та ју: да је њи хов и ни чи ји ви ше. Уз гред се због то га и по сва ђа ју са 
по не ким у окру же њу. А, по не кад, иг но ри шу све ча но сти, ор га ни зо ва не 
Ње го шу у част. При то ме Ње го шу не тре ба баш ни шта – ни мно го број ни 
ју би ле ји ко ји се одр жа ва ју; они су по треб ни са вре ме ној Цр ној Го ри: да по 
до бру сви јет чу је за њу.

Наш је ди ни но бе ло вац Иво Ан дрић за пи сао је да не ма обла сти ду хов-
ног ства ра ла штва – не по зна тог цр но гор ском Вла ди ци. И је дан од нај бо љих 
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са вре ме них по зна ва ла ца Ње го ша, аутор Ње го ше ве Ен ци кло пе ди је, проф. др 
Сло бо дан То мо вић је за пи сао:

„Ње го ше во дје ло има сто ти ну аспе ка та. Ни сам на и шао ни на је дан би тан 
фи ло зоф ски по јам – од Ан ти ке до Кла сич не ње мач ке фи ло зо фи је а да га се 
Ње гош ни је до та као.... Кон так ти рао је са не ки ма од нај ве ћих умо ва сво га 
до ба... Без сум ње је свјет ски ми сли лац“.

Усло ви да тај та ле нат и ту за ми сао ре а ли зу је – би ли су ве о ма те шки. 
Сво ју ис по ви јест му че ни ка за пи сао је, умје сто по све те, на фо то гра фи ји ко ју 
је по кло нио јед ном ен гле ском лор ду: „Кад год ви ди те ову сли ку – сје ти те 
се ми ли о на хри шћа на, ко ји су мо ја бра ћа, и ко ји без ика квог пра ва – пи ште 
под не чо вјеч ном тур ском ру ком, а ви те Тур ке бра ни те... Кад до ђе те у Лон-
дон ка жи те им... Ср би су мо гли по би је ди ти Тур ке, али... (Уви јек то – Али..., 
ко јим се са кри ва опор ту ни зам сил них).

Оди ста је огро ман ди ја па зон Ње го ше вог ства ра лач ког ин те ре со ва ња, 
упр кос чи ње ни ци да је овај сви јет на пу стио у 38. го ди ни жи во та. Те го ди не 
жи во та ми да нас сма тра мо – мла да лач ким. А он раз ми шља и пи ше: 

Тај на Чој ку – Чо вјек је нај ви ша или 
Сви јет же љи не зна уго ди ти!
Да кле, оп ште уни вер зал не те ме, али и оне уну тра шње – људ ске те ме. 

По зи ва нас да раз ми шља мо о њи ма. „Лу ча нас од си је ца од сва ко днев ног 
жи во та – ка же је дан фи ло зоф – и ба ца у ре ал ност има ги на ци је, тра же ћи да 
сли је ди мо Пје сни ка, што ни је баш ла ко“. 

Хи ља де и хи ља де љу ди при је нас ба ви ло се Ње го шем. Пре во ђен је на 
све је зи ке европ ских на ро да. Ако је то ва жно – ре ћи ћу да сам лич но по зна-
вао Ја пан ца Та на ку, ко ји је пре вео Ње го шев Гор ски ви је нац на ја пан ски је зик.
Уста јао би уви јек ка да би по ме нуо ње го во име. Ка да смо већ код то га по да тка 
још да ка жем да је Гор ски ви је нац до жи вио сто ти ну из да ња. Ових ју би лар-
них да на оби ље жа ва ња 200–го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња 1813–2013. го ди-
на са оп штен је по да так да има чак 37.000 би бли о граф ских је ди ни ца о Ње му 
и Ње го вом дје лу. Уоста лом ње го шо ло ги ја се по том осно ву из јед на ча ва са, 
ре ци мо, шек спи ро ло ги јом. И тај по да так нам мно го го во ри. 

Из гр ме на ве ли ко га
Ла фу труд но изаћ ни је 
У ве ли ким на ро ди ма 
Ге ни ју се гни је здо ви је.
Цр на Го ра – та ко ма ла а то ли ко ве ли ка!
О нај ма њи од на ро да
Кр ва ви пре сто ле сло бо де 
Ве ли ка Цр на Го ро!

Из го ва рам сти хо ве ве ли ког ен гле ског пје сни ка, ко је че сто ци ти рам и 
ка да го во рим о Ње го шу и ка да го во рим о Ње го вој и на шој Цр ној Го ри.
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*
Сво ју бе сје ду сам на сло вио: Ње го шев срп ски на род, Цр на Го ра и Цр но гор

ци. Кон ци пи рао сам је на на чин да об у хва ти пи та ња ко ја су се, ми мо Ње го-
ве во ље и по сли је Ње га, отво ри ла – да тра ју до на ших да на. И да бу ду из 
го ди не у го ди ну све ин тен зив ни ја. Ка да би, ко јим слу ча јем, он и да нас био 
са на ма – не би се мо гао чу ду на чу ди ти ка ко се ту ма чи ње го ва ја сна ми сао – О 
све му: о сло вен ству и ју го сло вен ству, па и о срп ском на ро ду Цр не Го ре, Цр-
ној Го ри и Цр но гор ци ма. Мо жда би га ви ше за ни ма ло пи та ње за што га не ки 
да нас кри во ту ма че: из не зна ња или из зле на мје ре? Јер је он у све му био 
ја сан. Чак вр ло ја сан!

Био је до бро оба ви је штен о све му што се де ша ва ло са ње го вим срп ским 
на ро дом, Цр ном Го ром и Цр но гор ци ма. Знао је још бо ље ко су ње го ви су-
сје ди, ко су при ја те љи ње го вог на ро да, а ко ње го ви не при ја те љи. Ни шта 
ни је по сма трао јед но сми сле но и јед но знач но. По сто ја ле су ни јан се и он их је 
за па жао. Ни ка да, да кле, ни је био pro или con tra. Та ко су мо гли раз ми шља ти 
они скло ни по вр шно сти и им про ви за ци ји. А ње го ва ми сао је би ла ду бо ка, 
ка ко би смо то ми да нас ре кли: то су би ле вр ло ду бо ке вер ти ка ле ко је су до-
пи ра ле до кор је на на ших пре да ка.

Упра во за то сам у на сло ву ис та као од ред ни цу срп ски на род. Ако га 
па жљи во чи та мо, за па зи ће мо да је Ње гов срп ски на род Цр не Го ре – аутох тон 
на овим на шим про сто ри ма – ни је он до шао у Цр ну Го ру – са стра не, не го 
се у Цр ној Го ри фор ми рао као на род, ка ко су то чи ни ли и оста ли на ро ди 
Бал ка на. Ако је, пак, од не ку да и до шао, до шао је са исто риј ског Ко со ва. Зна 
се и ка да. И за што. За то су сви Ср би јед но ро дан на род, као и ње го ви нај бли-
жи су сје ди на „бр до ви том Бал ка ну“, и че сто вр ло не мир ном Бал ка ну, па и 
да на шњем Бал ка ну – бал кан ских на ро да, а не не ких дру гих сил ни ка, ко ји 
се и да ље по на ша ју као да је Бал кан „ни чи ја зе мља“.

Ми слим да га је та ко чи тао и наш ве ли ки књи жев ник Ја ков Иг ња то вић 
– ка да нам је оста вио за пис из 1862. го ди не ко ји ћу ad li te ram ци ти ра ти – ма-
ло пот пу ни је, јер је и ма ње по знат:

„Бо го ви су ство ри ли Цр ну Го ру... За то и је сте дру га чи ја не го ма ко ја 
дру га зе мља. Цр но гор ци дру га чи ји не го дру ги љу ди... Ви си не што се до не-
ба ди жу, ду би не што им дна не ви диш... То ти је Цр на Го ра... ко ју са мо сло-
бо дан чо вјек ужи ва ти мо же... Ср би ну је до па ла част да бу де у Цр ној Го ри 
– ве чи ти узор сло бо де. Срп ско Цар ство па де... са мо оста де Цр на Го ра, ова 
сте на сло бо де... Ка да су Тур ци Ср би ну све оте ли... Цр но гор ски је мач срп ско 
по ште ње све тио. Ка да је са та на Срп ству... (хтио) ста ру ве ру да сло ми... да му 
име уби је, та да је Цр на Го ра би ла све та ико на пред ко јом се срп ство ча сним 
име ном кр сти ло, и та ко ве ру, ду шу и ча сно име спа си ло... Цр но гор ство је 
чи сто срп ство, а Цр но го рац (ка мен) срп ства... Ди ка је би ти Цр но го рац а 
Цр но го рац је пра ви Ср бин... Што је Цр но го рац да нас, то ће би ти сва ки Ср бин... 
Из Цр не Го ре про цве та ће Срп ство а Цр на Го ра оста ће се ме Срп ства... Цр на 
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Го ра ће оста ти оно што је и до да нас би ла – бра ни тељ пра ва срп ског; а тог 
би пра ва тек он да не ста ло – ка да би Цр но го ра ца, не ста ло... Цр на Го ра... сла ва 
си срп ска сва ко ја ко“.

И дру га ре ле вант на исто риј ска до ку мен та, ко ја не ћу да ље на во ди ти – 
по твр да су ова квог опа жа ња Ње го ше вог срп ског на ро да у Цр ној Го ри. До бро 
су по зна та. Ми, да кле, ни шта но во не от кри ва мо. Не го про сто пре но си мо оно 
што се одав но зна. И оно што сви зна ју. Што на род и да нас осје ћа. 

Та ко об ја шња ва ју ћи срп ство на ро да Цр не Го ре и ње го во по ри је кло, 
Ње гош не не ги ра срп ство оста лих на ро да; сма трао их је бра ћом:

Брат је мио – ко је вје ре био!
Знао је да су им сви ма исти – за јед нич ки кор је ни, 
је зик, вје ра и тра ди ци ја. 

*
Не спор но је да је Ње гош из вр шио сна жан ути цај на све сво је су на род-

ни ке, са вре ме ни ке и по том ке да на исти на чин ви де и осје ћа ју срп ство Цр но-
го ра ца и Цр не Го ре. При то ме под сје ћам на Да ни лов За ко ник из 1855, као 
нај ви ши прав ни акт та да шње мо дер но прав но уре ђе не Цр не Го ре, и на ње гов 
члан 92. ко ји ја сно де фи ни ше та да шњи на род Цр не Го ре и вје ру – ко ју вје ру је. 
Ци ти рам: „У Цр ној Го ри жи ви срп ски на род пра во слав не вје ре“. И тач ка. 

Под сје ти ћу та ко ђе и на не ка дру га исто риј ски ре ле вант на до ку мен та 
слич не са др жи не ко ји не оста вља ју ни ка кву ди ле му у по гле ду срп ског на-
ро да Цр не Го ре – баш она ко ка ко га је Ње гош ви дио и опи сао. У том кон тек-
сту ви дим и По све ту пра ху Оца Ср би је: „Ди же на род, кр сти зе мљу – и 
вар вар ске лан це сру ши – Ду ну (удах ну) жи вот срп ској ду ши“. 

По ме ну ћу још, при мје ра ра ди, уџ бе нич ку ли те ра ту ру: Срп ски бу квар, 
штам пан 1836. го ди не на Це ти њу; за тим, Зе мљо пис Кња же ви не Цр не Го ре 
– Ђу ра По по ви ћа и Јо ва на Ро га но ви ћа (Це ти ње 1895), Срп ску гра ма ти ку од 
Ђу ра Шпа ди је ра (Це ти ње 1900).

Про чи та ћу кра так ци тат из по гла вља – На ша до мо ви на – Кња же ви на 
Цр на Го ра: 

„Сви љу ди ко ји жи ве у на шој до мо ви ни – је су Ср би.. Осим нас у Цр ној 
Го ри, има још Ср ба, ко ји жи ве по дру гим срп ским зе мља ма. Не ки су као ми 
сло бод ни, а не ки ни је су – не го су под ту ђи ном. Сва ки Ср бин у Цр ној Го ри 
ду жан је по зна ва ти и љу би ти сво ју цје ло куп ну до мо ви ну – све срп ске зе мље, 
у ко ји ма жи ве на ша осло бо ђе на и нео сло бо ђе на бра ћа Ср би... Брат је мио – 
ма ко је вје ре био, те шко бра ту без бра та“.

У ври је ме ка да је по чео ор га ни зо ва ни атак на срп ски на род Цр не Го ре, 
да кле у на ше ври је ме, де кре ти ма и дру гим прав ним ак ти ма, пр во је бри са но 
исто риј ско срп ство на ро да Цр не Го ре, па он да и за бра њи ва но, да би се про-
мо ви са ло цр но гор ство тог истог на ро да. Де ша ва ло се и де си ло да је дан те 
исти на род, чак и у ис тој ге не ра ци ји, пре ко но ћи по ста је оно што ни ка да 
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ни је био: на ци о нал ни Ср би у Цр ној Го ри по ста ли су на ци о нал ни Цр но гор ци 
– да нас Мон те не гри ни. Чак и упр кос чи ње ни ци да је то та ко за пи сао ро до-
на чел ник Цр но гор ске на ци је – и по ја снио на при хва тљив на чин: „Баш сам 
ја – ка же М. Ђи лас, по нај при је по зван сво јим по ло жа јем у обла сти иде ја и 
вла сти, из вр шио нео др жи ва те о рет ска обра зла га ња цр но гор ске на ци је. Али 
ни та да ни је сам ми слио да Цр но гор ци ни је су Ср би, ва ри је тет срп ске на род но-
сти, као што и да нас још ми слим да је оправ да на њи хо ва ад мин и стра тив на 
по себ ност“.

Упра во за то упо зо ра вам да ви ди ке че сто за ма гљу је на сто ја ње да се ми-
је ша ју: на род, вје ра, др жа ва и на ци ја. Ни је су ува жа ва ни ни ка кви опре зи – 
ре ци мо, по пут оног што га је у Ко ла ши ну на за си је да њу Цр но гор ског рат ног 
пар ла мен та – из го во рио је дан од пр ва ка КПЈ – Иван Ми лу ти но вић: – „Ко 
ни је до бар Ср бин – не мо же би ти ни до бар Цр но го рац!“ Иван Ми лу ти но вић 
је то ова ко обра зло жио: „Ви зна те, дру го ви, да је Цр на Го ра до 1918. го ди не 
би ла са мо стал на др жа ва... Да на шњим од лу ка ма, ви дру го ви, ства ра те сло бод-
ну Цр ну Го ру у са ста ву Фе де ра тив не Ју го сла ви је. Да ли нас та од лу ка оба-
ве зу је да се ње за у ви јек др жи мо? Не! Она је са мо пот пу но оства ре ње на шег 
пра ва... ко је у се би укљу чу је... и пот пу ну де мо крат ску га ран ци ју да се наш 
на род сју тра, ако то же ли, мо же сло бод но и до бро вољ но ује ди ни ти са Ср би-
јом, или не ком дру гом за јед ни цом“. Сво је исту па ње је за вр шио ри је чи ма: 
„Хо ће мо сло бод ну Цр ну Го ру, укљу че ну у Де мо крат ску Фе де ра тив ну Ју го-
сла ви ју!“ Де цид но ја сно!

Ле ген дар ни пар ти зан ски ко ман дант – и да нас по пу лар ни „друг Ти то“ 
пре ко рио је 1945. го ди не Бла жа Јо ва но ви ћа – од ми ља на зва ног „по то њи 
Го спо дар Цр не Го ре“ – што се из ја шња вао „да је Ср бин из Цр не Го ре“.

А са да ћу на чи ни ти јед ну ди гре си ју: Цр на Го ра у по чет ку ни је до жи-
вља ва ла ко му ни зам као ба ук ко ји кру жи Евро пом, „ба ук ко му ни зма“ ка ко 
је за пи сао Карл Маркс у свом по зна том дје лу – Ко му ни стич ки ма ни фест, 
ко ји је по стао „бу квар ко му ни зма“. Мно го су љеп ше би ле пред ста ве о ње му 
у ви ђе њу на ро да Цр не Го ре. Под ути ца јем же сто ке пар тиј ске про па ган де 
ко ја је све обе ћа ва ла сво ме на ро ду, ко му ни зам је у ње го вој сви је сти био без-
ма ло као „цвјет ни врт“ – ка ко га је опи сао Ми ро слав Кр ле жа – ина че, по-
зна ти „пи сац са ље ви це“ из ме ђу два ра та. Та по ли тич ка про па ган да „опи ла“ 
је мно ге у Цр ној Го ри – да за свој бар јак ис так ну цр ве ну за ста ву, чак са ср пом 
и че ки ћем, као зна ме њем. Би ло је на рав но и дру гих за ста ва: цр но гор ски 
рат ни бар јак, ју го сло вен ска тро бој ка. Оку пљао их је сло ган: Смрт фа ши зму 
– Сло бо да на ро ду! Цр но гор ци су ис ти ца ли и још је дан: Цр ве на ар ми ја је с 
на ма – По бје да је на ша!

* * *
На исти на чин ћу ела бо ри ра ти и дру го пи та ње – дру ги по јам ис так нут 

на сло вом мо је бе сје де – Ње го ше во срп ство, Цр на Го ра и Цр но гор ци.
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Сви Цр но гор ци во ле сво ју Цр ну Го ру, ка ко се сву да у сви је ту во ли за-
ви чај, ко јем су сви вјеч ни ду жни ци; то је Ан дри ће ва ми сао. И Ње гош је 
Цр ну Го ру во лио баш та ко! Баш тим жа ром. Свој на род је ви дио као „мом ке 
див не исто ко зви је зде“. Мно ги ње го ви за пи си свје до че о тој љу ба ви. У ела-
бо ра ци ји то га ко ри сти ћу се, упра во, њи ма via fac ti. Пи сао је: „Цр на Го ра је 
по сљед ња искра срп ске не за ви сно сти... Ка мен ко ји на сва ки удар – огањ 
ра ђа... Хо ћу да од Цр не Го ре ство рим – зе мљу за при мјер.... Сад или ни кад. 
Ни кад или сад!“

А то ври је ме је би ло ври је ме ре во лу ци о нар не 1848. го ди не у Евро пи; три 
го ди не при је Ње го ве смр ти. То ће ин спи ри са ти Ма ти ју Бећ ко ви ћа да за пи ше 
да је „Ње го ше вом ру ком за пи са но... све што је ре као срп ски на род Цр не Го-
ре“ и да су му вјеч ни ду хов ни ду жни ци „сви ко ји го во ре срп ским је зи ком“ 
ма кар се да нас на зи ва ли дру гим име ни ма.

Ње го ше ва Цр на Го ра је би ла ма ла др жа ви ца, да ма ња ни је мо гла би ти. 
Че тво ро на хиј ска са око 100.000 ста нов ни ка. И тек са по ко јим бр дом – осло бо-
ђе ним ис под ви ше вје ков ног тур ског роп ства. Ду го се она зва нич но на зи ва ла 
Цр на Го ра и сед мо ро бр да, при че му су јед ни има ли је дан а дру ги – дру ги 
иден ти тет. Да кле, Цр но гор ци и Бр ђа ни – два иден ти те та. А сви Ср би, као и 
они у су сјед ној Хер це го ви ни, ко је да нас на зи ва мо Цр но гор ци ма (Ср би ма) 
из Ста ре Хер це го ви не. Та да су би ли та ко да ле ко од Цр не Го ре. А сву да око 
те ма ле не Цр не Го ре – све про вје ре ни ње ни не при ја те љи – на Ис то ку и на 
За па ду. „Ара биј ско све по то пи мо ре!“ Знао је до бро да му ни оста ли су сје ди 
ни су би ли на кло ње ни: У ад ми се сви јет пре тво рио!“ Не ки од њих су при-
је ти ли да се Цр на Го ра – не ће ви ше та ко зва ти, не го Цр ве на Го ра – јер ће је 
сву по па ли ти. 

У том кон тек сту тре ба ра зу мје ти и ње го во опре дје ље ње ис ка за но, опет, 
по зна тим за пи сом: „Не пи тај те ме – ко сам и шта сам, не ци је пај те ми ово 
ма ло обра за на кр пе, је сам Ра ди во је – Ра де То мов с Ње гу ша и Го спо дар и 
не че сов пост не срећ ни, је сам Цр но го рац и Ср бин и Ју го сло вен и сла вја нин, 
је сам и мр ва зем но га пра ха под овим зви је зда ма и – све то кад ску пиш у 
јед ну ша ку, ако уз мог неш, то сам ти ја.“

Још ви ше је Цр на Го ра во ље ла Ње го ша као ду хов ни ка и пје сни ка – фи-
ло зо фа. Нај ма ње као др жав ни ка. Ис при ча ћу је дан не вје ро ва тан де таљ: Ка же 
ми је дан вр стан ин те лек ту а лац да је чуо или про чи тао да Ње гош на ду ши 
има не ма ли број – не при ја те ља. Иако је знао да та бор ба мо же би ти су ро ва 
– ни је му би ло ми ло што је та ко са знао да је мно ге про тив ни ке ли кви ди рао, 
или чак на ру чи вао њи хо ву ли кви да ци ју – што се ко си ло са тра ди ци о нал ним 
па три јар хал ним мо ра лом Цр но го ра ца.

Ми слим да су се Цр но гор ци по но си ли му дро шћу сво га го спо да ра. И 
био је за по нос. И он је то знао. И за пи сао: Бла го то ме ко до ви јек жи ви / имао 
се ра шта и ро ди ти!



105

Из те ме ђу соб не љу ба ви до ста се по зи тив ног ство ри ло у лич но сти Цр но-
го ра ца. Да по ме не мо са мо чој ство и ју на штво, о че му пи ше Мар ко Ми ља нов. 
Али и ту мо ра мо би ти се лек тив ни, а то зна чи кри тич ни. Он ис ти че по зи тив не 
при мје ре чој ства и ју на штва, ка ко је и на сло вље на ње го ва вр ло по пу лар на 
књи га. И не ве же их са мо и је ди но за Цр ну Го ру.

У скло пу овог те мат ског бло ка мо ра мо се од ре ди ти и пре ма Ње го шу 
као ге но цид ном пи сцу – што се чи ни из нео ба ви је ште но сти, из не зна ња или 
са свим из зле на мје ре. Је дан наш ве ли ки глу мац је баш ових ње го шев ских 
да на за пи сао: „Ето шта све да нас не би да ли у Цр ној Го ри – са мо да не ма 
Ње го ша, да их не под сје ћа ко су и ода кле су“. (П. Бо жо вић – 4. XII 2013). Ако 
Ње гош при па да сво јим пре ци ма и сво ме на ро ду, он да је оп ту жба за ге но цид 
же ља охо лих сил ни ка да сво ју кри ви цу пре ба це на на род ко јем Ње гош при-
па да – на срп ски на род, да кле на ње го во мје сто – у бу дућ но сти. На исти 
на чин упра во ових да на, кри ви ца за Пр ви свјет ски рат 1914–1918. го ди не се 
при пи су је сло бо да ру срп ског на ро да – го ло бра дом Га ври лу Прин ци пу, ко ји 
се при ка зу је као са вре ме ни те ро ри ста – ти па Бин Ла де на. Да би се пре ко 
ње га – опет кри ви ца пре ба ци ла на срп ски на род. Та ко се, ви дје ли смо, пред 
исто ри јом – „оправ да ва“ бру тал но НА ТО-ра за ра ње Ср би је и Цр не Го ре 1999. 
го ди не. А кри ви ца се, опет, пре но си на срп ски на род. У пи та њу је за то ње-
го ва бу дућ ност. Јер ко кон тро ли ше про шлост, би ће и го спо дар бу дућ но сти. 

Имао сам при ли ку да се лич но упо знам са про фе со ри цом срп ског је зи-
ка Леј лом из Са ра је ва, ко ја је про мо ви са на у на ци о нал ног хе ро ја о ко јој су 
са ста вља не и ком по зи ци је, ко је ни су би ле шла гер са мо јед не се зо не. Ре кла 
ми је да то има ве зе са њом – ко ли ко са би ло ким дру гим. Раз ми шљам да ли 
то не ко ме од го ва ра да је Ње го шев на род та кав? При то ме ислам не ви ди као 
вје ру, не го као иде о ло ги ју. Иде о ло ги ја исла ма, а не вје ра исла ма, про го во-
ри ла је ри је чи ма тур ског пре ми је ра, ко ји је из ја вио да је Бал кан тур ска и да 
је Тур ска Бал кан. Са мо она ко уз гред оба вје шта вам да у ЦА НУ при пре ма мо 
на уч ну три би ну Тур ска и Бал кан – не кад и сад, уз ан га жман нај по зна ти јих 
ори јен та ли ста да нас. 

*
Ко нач но смо на кра ју бе сје де: оста је нам још пи та ње ела бо ра ци је тре ћег 

ди је ла је дин стве не те ме – Ње го шев срп ски на род, Цр на Го ра и Цр но гор ци. 
То ћу ура ди ти вр ло крат ко, увје рен да је до ста то га ре че но кроз ела бо ра ци-
ју прет ход на два ди је ла. Као што Ру си жи ве у Ру си ји а у Ита ли ји – Ита ли-
ја ни или у Ње мач кој – Њем ци, а у Фран цу ској – Фран цу зи – итд. та ко у 
Цр ној Го ри жи ве Цр но гор ци – од ка да је Цр не Го ре. Ту за и ста не ма ни шта 
спор но. А упра во да на шње спо ре ње, иако са мо по ли тич ко – по чи ње пи та њем 
Ко су Цр но гор ци? Од го вор ни је те жак са мо тре ба ви дје ти шта ко по да зу ми-
је ва под тим име ном: на род, др жа ву или исто риј ску ре ги ју, све тро је има 
свој исто риј ски по че так. И то се не сми је гу би ти из ви да. Не спор но је, та ко-
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ђе, да се Цр на Го ра по ми ње од 15. ви је ка. Одав но је, да кле, по знат ter mi nus 
eute qu am non! Од то га вре ме на ваљ да је све ја сно. Че тво ро на хиј ска Цр на 
Го ра се по том зва ла Цр на Го ра и сед мо ро бр да. Ду го је то био њен зва нич ни 
на зив и у ко му ни ка ци ји са ме ђу на род ним су бјек ти ма. 

Ка сни је су јој при по је ни дје ло ви ста ре Хер це го ви не. Њен на род је био 
исто вје тан са оним из Цр не Го ре. Ако ни је – по ста ви ло би се пи та ње заш то 
се ује ди њу је са Цр ном Го ром а не са не ким дру гим – бли жим на ро дом? Та ко 
до ла зи мо до од го во ра на пи та ње за што Ње гош тај вас ко ли ки на род сма тра 
и сло ви као је дин стве ни срп ски на род, од но сно ње го вим ди је лом. Или: за што 
је краљ Ни ко ла пре тен до вао да бу де пр ва лич ност ује ди ње ног срп ства, као 
што је Би змарк то био у ује ди ње ној Ње мач кој. Ни ко ме ни је па да ло на па мет 
да тај чин ква ли фи ку је као оку па ци ју би ло ко га. Зна ло се до бро ко су оку-
па то ри а што зна чи – ује ди ње не срп ства“.

На сли чан на чин је 1813. го ди не пр ви пут из вр ше но ује ди ње ње Цр не 
Го ре и Бо ке Ко тор ске. Оно је би ло ка мен-те ме љац бу ду ћег ко нач ног ује ди-
ње ња из Дру гог свјет ског ра та, ко јем је прет хо ди ло ује ди ње ње ју го сло вен-
ских на ро да и зе ма ља 1918. го ди не. И та да, и ка сни је, и са да, Бо ка Ко тор ска 
је би ла на се ље на истим на ро дом. За то се тај чин та ко и об ја шња ва у исто-
риј ској на у ци. Ње ни ста нов ни ци су би ли пра во слав не вје ре. Ка ко се др жа ва 
ши ри ла – би ло је и при пад ни ка дру гих вје ра: му ха ме да на ца и ка то ли ка. 
Не ко је то ту ма чио на не при хва тљив на чин, па је зна ко ли ти Вој во да Мар ко 
Ми ља нов ре а го вао по зна тим за пи сом: Ди је ле се Ср би на ко ма де: је дан ка же 
– ја сам Цр но го рац, дру ги – Бо кељ или Ер це го вац, тре ћи опет – да је Бо шњак 
ка же, Дал ма ти нац или Вој во ђа нин, Ср би ја нац или Ста ро ср бин. Сви смо ми 
ђе ца – јед не исте мај ке!

Од мах ћу ре ћи да пра вим ве ли ку раз ли ку из ме ђу Ње го ше вих Цр но го-
ра ца – као ди је ла Ње го ше вог срп ства и та ко зва них Мон те не гри на – да нас. 
Као да су они по се бан на род – да ле ко од срп ства и сло вен ства и још да ље 
од пра во слав ног хри шћан ства. Али су прот ста вљен Ње го ше вом срп ству и 
све му што је срп ско и пра во слав но. По њи ма Ср би су са мо Ср би јан ци. Сви 
оста ли, да кле: Цр но гор ци, Хер це гов ци, Ко сов ци, Кра ји шни ци и сви Ср би у 
ра си ја њу – по њи ма мо ра ју би ти ан ти ср би, што је, на рав но, гру би исто риј ски 
фал си фи кат. То је нај бо ље об ја снио про фе сор Бе о град ског уни вер зи те та др 
Ми ло Лом пар у сво јој (већ ци ти ра ној) сту ди ји Дух са мо по ри ца ња, ко ја је 
до жи вје ла че ти ри из да ња, што је пре по ру чу је. 

Са мо ћу још под сје ти ти да се да нас про из во ди пра ви ха ос ми је ша њем 
пој мо ва о на ро ду, вје ри, др жа ви, на ци о нал ној сви је сти. Тим ре дом се од ви-
јао исто риј ски про цес: пр во је на род при мио вје ру – хри шћан ску и пра во-
слав ну, па је, за тим, ор га ни зо вао сво ју др жа ву – срп ску Цр ну Го ру, ко ја је 
та ко и ме ђу на род но при зна та, да би за шти тио про бу ђе ну на ци о нал ну сви јест 
срп ску. Тим пу тем су про ла зи ли сви европ ски на ро ди. Ни је би ло ни ка квих 
раз ло га да Ње го шев срп ски на род Цр не Го ре – иде не ким по себ ним и не по-
зна тим пу тем.
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На кра ју бе сје де ре ћи ћу да сам имао ви ше три би на о Ње го шу. Чи тао 
сам и би ље жио мно го то га о Ње го шу. Два крат ка за пи са ћу вам про чи та ти:

Мно ге сам књи ге чи тао и но сио у шко лу. Са мо сам мла дог Ње го ша 
(уви јек) др жао на рад ном сто лу.
Уви јек бих при се би имао – ре вол вер, бом бу и Гор ски ви је нац.
Нај бо ље би би ло да са овим ми сли ма, ко је мо гу би ти сво ји на свих, па 

и вас, за вр шим сво ју бе сје ду о Ње го шу. Али же лим да под ву чем и зна чај 
мо је стру ке – исто ри ча ра и на у ке чи ји је за да так да от кри ва и го во ри исти-
ну. И не са мо исти ну; ни ма ње, ни ти ви ше од то га. На гла сио сам да су мно-
ге исти не већ на уч но ве ри фи ко ва не. Са мо их је тре ба ло пре у зе ти, пре зен-
ти ра ти и на њих под сје ти ти. За то сам ви ше отва рао пи та ња за рас пра ву 
не го што сам из во дио за кључ ке. То ни са да не ћу чи ни ти, не го ћу вас про сто 
упи та ти: Да ли је Ње гош гри је шио ка да је на из ло же ни на чин ви дио срп ски 
на род у Цр ној Го ри, Цр ну Го ру и Цр но гор це. Или ми да нас гри је ши мо ка да 
га дру га чи је чи та мо и ту ма чи мо?! За и ста се имао ра шта и ро ди ти. То је Ње-
го ше ва ми сао – про вје ре на кроз ис ку ство ге не ра ци ја – од ње го вог до на шег 
вре ме на. У пра ву је ње го ва мај ка ка да ни јед ну су зу ни је пу сти ла над мр твим 
си ном. Част и бру ка жи ве до ви је ка.

Да се опет при сје ти мо оцје не са по чет ка ове бе сје де: Ши ро ка је и пре-
ши ро ка ле пе за пи та ња о ко ји ма се мо же го во ри ти на те му Ње гош и Цр на 
Го ра. Ја сам се као про фе си о нал ни исто ри чар – опре ди је лио за на ве де ну 
те му: Ње го шев срп ски на род, Цр на Го ра и Цр но гор ци. Нај бли жа је мо јој 
стру ци. Из ло же но ми шље ње је бра на да се Ње гош ни ка да не фал си фи ку је 
и кри во тво ри. Јер са Ње го шем је Цр на Го ра ве ли ка – зна ча јан дио сви је та; а 
без Ње го ша је ма ла да ма ња би ти не мо же; и да ни са ма се бе не по зна је. 

Под го ри ца, 2. де цем бра 2013.

Zoran Lakić

NJEGOŠ AND HIS SERBIAN PEOPLE, MONTENEGRO  
AND MONTENEGRINS

S u m m a r y

There is an enormous range of Njegoš’s interest in Man and the World that surrounds 
him – external and internal. It was noticed by many people dealing with Njegoš (Njego-
šo lozi). Dr Ivo Andrić records that there are no areas of spiritual creativity unknown to 
the “Hermit of Montenegro”. I will quote ad literam a writing of Prof. Dr Slobodan 
Tomović, an editor of the so far only encyclopedia of Njegoš, published in Podgorica ten 
years ago:

“Njegoš’s work has hundreds of aspects. I have not encountered a single important 
philosophical concept, from ancient times to the classical German philosophy, that he did 
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not cover ...  Njegoš communicated with some of the greatest minds of his time ...  He is 
without a doubt a world thinker.”

In my presentation I have confined myself to one of these aspects, which was inter-
esting not only to Njegoš and his time, but also to our, modern time. Three very specific 
aspects are emphasized in the title of the presentation: Njegoš’s Serbian people, Monte-
negro and Montenegrins. Using the so-called vertical aspects of spirituality, values of his 
time and of modern times are compared. Thus, via facti the conclusion were and are made 
that Njegoš’s ideas are always original and modern. This was initially the topic for the 
scientific meeting. However, some changes occurred: I accepted the suggestion to redirect 
that topic − Why Njegoš’s thought is always contemporary − to a scientific meeting held 
in MASA in October 2013, and here to present the topic initially prepared for the scien-
tific meeting in Montenegro. 

I pointed out in conclusion that Montenegro can see everything that surrounds it 
through Njegoš’s work. Without Njegoš, it cannot see even itself. Today, they claim that 
Njegoš belongs to them and to no one else. They have even argued with some neighbors 
from the region about that. And, sometimes, they ignore the ceremonies organized in 
Njegoš’s honor. At the same time, Njegoš does not need anything – even many jubilees 
held in his honour; but contemporary Montenegro needs them for the world to learn about 
its good reputation. 

Podgorica, December 2nd, 2013
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Жарко Ђуровић

СВЕВРЕМЕНИ ЊЕГОШ

Иако је Гор ски ви је нац тво рен на ви зиј ској осно ви, из ње га из ви ру 
сна жна вре ла жи во та. Због то га је ово дје ло сте кло ста тус не про ла зног 
тра ја ња.

Рад је по ди је љен у три ди је ла. У пр во ме ко ји је По све та С. М. Са рај-
ли ји – Си ме о ну Ми лу ти но ву дат је увод и на го ви је ште на те ма ти ка, а он да 
иду шест пје са ма: пр ви дио (I и II) ко ји го во ри о пу то ва њу на не бо и дру ги 
дио (III, IV и V) ко ји го во ри о сје ћа њу на пу то ва ње. Пје сме IV и V има ју 
ја ку по ве за ност и V ре зул ти ра из IV и пред ста вља ње но те мат ско раз ли-
ва ње. И на кра ју до ђе VI ко ја је, прак тич но, за вр ше так спје ва и ње го ве 
те ма ти ке. 

Кључ не ри је чи: Лу ча ми кр о ко зма – свје тлост сви је та; чо вје ко во са-
зна ње из От кр о ве ња; ста ра пре да ња: је вреј ска, би блиј ска, ду а ли стич ка, 
Пло тин, нео пла то ни зам, Фи лон, ка ба ла, Књи га о Ено ху, ви ђе ње Ва ру хо во, 
бо гу мил ство...

Иако је вла ди чан ским по зи вом био ве зан за вје ру и ње не дог ме, Ње гош 
је нај ви ше по ла гао на освје до че ње људ ских и зе маљ ских на че ла. Сви јет је 
са гле да вао кроз при зму стал ног про жи ма ња и пре пли та ња, об но ве и ра ста. 
Те ми је не су би ле нај ве ћи иза зов за пје сни ка, бу ду ћи да све мир и ду ша не-
ма ју кра ја. Пре о бра жа ји су јед на ко при сут ни у при ро ди и ду ху. Та пре о бра-
жа ва ју ћа сна га сви је та пред ста вља у ства ри су шти ну очо вје че ног би ћа. То 
је и ра зу мљи во, по што је чо вје ков жи вот са здан од сли ва ња ду ха у ври је ме. 
Па скал ка же: Све је јед но. Све је раз ли чи то. И Ње го ше ва ми сао има слич ну 
по тен ци ју: Но ве ну жде ра ђу но ве си ле.

Сна га ду ха ба ро ме три ра жи вот. Њо ме се за зи ва сми сао сви је та и олак-
ша ва ју уде си жи во та. По да ре ња су при ро де. Ње ног све моћ ног кре та ња и 
ме та мор фо зе. Она се, да ка ко, на ста њу ју и у би ћу чо вје ко ве пер со нал но сти 
као ње на ег зи стент на са став ни ца.

Про мје не оса др жа ва ју ври је ме. Њи хо во клат но до ди ру је и пре и ме ну је 
јед ну су шти ну дру гом. Иза тка ва про стор но сти ду ха. Бо га ти га. Ду ху да је 
ми сао да до сег не уни вер зал но и ну жде но. Ми сао за Ње го ша је чи ни тељ 
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сви је та. Он је не раш чла ња ва. Сво ди је на удар, на есен ци ју. Та ко су ње го ве 
ми сли ви ше знач не и дје лат не. Уви јек спо соб не да по кре ну на мо бил ност и 
не ми ре ње са по сто је ћим сви је том. У пи та њу је је дан сна жан и све о бу хва тан 
по лет ду ха, ко ји јед но вре ме но оства ру је ви ше ре флек са у би ћу су бјек та. 
Сре ди шни је људ скост. Он ши ри зна че ње сви је та, тра га ју ћи за ње го вим ду-
би на ма и не по зна ти ца ма.

Ње гош во љу сма тра уз ви ше ним чи ном. Али оно што про ис ти че из ње 
до шло је пу тем раз ли чи тих сен зо ра, ко ји, кад се удру же, окри ла те ства ра-
лач ку ми сао. Ми сао сто и ци зма, бу ду ћи да је он жи жа све у куп не чо вје ко ве 
ври јед но сти.

Сло жи ће мо се са чи ње ни цом да Ње гош у „Гор ском ви јен цу“ ис ка зу је 
раз ли чи та осје ћа ња и ста во ве. Бит но је чи ју при ро ду ис ка зу је – игу ма на 
Сте фа на, Ву ка Ман ду ши ћа, вла ди ке Да ни ла, Скен дер аге или Му стај ка ди је.

Та ра зно вр сност ли ко ва (у њи ма је дат по глед на сви јет) чи ни овај не-
над ма шни спјев по зор ни цом исто риј ске са мо сви је сти. Јер, жи вот се, слич но 
из во ру, за вр ша ва уви ром. Уви ром у не ки ве ћи и сло же ни ји ток. И та ко стал-
но, док тра је ду ха и при ро де. Ње гош је био свје стан да су жи вот и ду ша два 
не за о би ла зна зна ка, ди ја лек тич ки усло вље на. Ду ши је да то да хва та не по зна-
те стра не сви је та. Про на ђе јед но по ље са зна ња, а на зру се њих ви ше!

Не ће мо по гри је ши ти ако ка же мо да чо вјек се бе ства ра из вла сти тих 
осје ћа ња. Она су му ду хов ни за ви чај. Ти ме се не по ри чу бож је узроч но сти, 
ко је су у ства ри узроч но сти спо ја чо вје ка и при ро де. Бож ја сфе ра је у су шти-
ни ду хов на сфе ра, а она има пре моћ над сви ме. Да је ја ча људ ска од бож је 
ми сли по ка зу је и Ње го шев бо ра вак у цр кви Сан Пје тро у Ри му кад ни је хтио 
да цје ли ва по зна ту хри шћан ску ре ли кви ју: Цр но гор ци не љу бе лан це.

Бог је усло ван као све што је фик ци ја, ма да зна мо да је и фик ци ја сви-
јет, по себ но у сфе ри ства ра лач ког чи на, ко ји на пра ви на чин отва ра жи вот 
и ње го ве скри ве не ду би не. Све је услов но, што зна чи не до вр ши во. Оту да 
стал на за о ку пље ност да се ку ца на две ри не по зна тог, за ми шље ног сви је та. 
Да се кроз лир ски су бје кат про ји ци ра ње го ва вар љи ва ду би на. Ње гош је 
схва тио да је у при ро ди пје сме да пре ра ста из слут ње у исти ну. Са мо та ко 
мо же да се до пре до же ље ног зна че ња. А зна че ње је уви јек у пре двор ју ну-
жде. А ми до бро зна мо да ну жда ра ђа енер ги ју. На тој под ло зи Ње гош је 
за сни вао сво ју фи ло зоф ску и пје снич ку ми сао, у стал ном стра ху да се чо вјек 
не оту ђи од се бе и сви је та. Ње го шев сви јет је ка тар зич ни сви јет. Оту да ње-
го во че сто не за до вољ ство чо вје ком. Не за до вољ ство до би ја об лик при је ко ра: 
шта је чо вјек а мо ра би ти чо вјек.

Жи вот је то ли ко уз вр тло жен да се пи та мо ва ља ли се бо ри ти. А мо ра 
се бо ри ти, у име жи во та. Чо вјек је слам ка ме ђу ви хо ро ве, али је он и сна га 
ко ја мо же да ми је ња сви јет. Ну жда и во ља узро ку ју то ми је ња ње!

Ако Ње го ше ву по е зи ју сма тра мо по е зи јом рва ња чо вје ка са жи во том, 
ми је ујед но мо же мо сма тра ти по е зи јом про ро штва. Ви зи јом ви до ви то сти 
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рас тва ра бу ду ћу ствар ност, у ко ју се сли ва ју му ке и мно го не ви дје ла. Али и 
вас кр сну ће чо вје ко ве сна ге и не у ни шти вост људ ског ду ха: Над свом овом 
грд ном мје ша ви ном / опет ум на си ла тор же ству је: не пу шта се да је зло 
по бје ди. Ако по сто је сна га и дух, а Ње гош сми сао жи во та упра вља ка тим 
озна ка ма, он да по ста је ја сно да би ће ко је рас по ла же сна гом за но са и ду би-
ном ду ха мо же се бе да ви ди у фу тур ској ег зи стен ци ји. А у то ме упра во 
ле жи свр ха жи вље ња. Да кле, за нос је ну жан да би се осви је тли ло оно што 
ће до ћи. Је ди но че му се по ко ра ва Ње го шев дух је не у мит ност бор бе за људ-
ске ци ље ве и за вјеч ност ча сног жи вље ња. Та ко се и ства ра по ко ље ње за 
пје сну ство ре но.

Та вјеч ност тра ја ња у Ње го ше вој по ет ској екс по зи ци ји има слич но сти 
са Ари сто те ло вим схва та њем тра ја ња. А шта би дру го би ло на сто ја ње ко је 
до хо ди из про шло сти у бу дућ ност, уви јек др же ћи ви зи ју на узди мо ћи. А 
чо вјек мо же, ако је об да рен ду хом и стра шћу, да упра вља суд би ном, а не да 
че ка на ја ву бо га, ко ју је и сам Ње гош, иако по на сле ђу па стир вје ре, ста вљао 
са мо у вер бал ни план. Бог је за ми је њен чо вје ко вом сло бо дом. То је оно ве-
ли чан стве но што се за не ма ру је. Ре ли ги ја хо ће по слу шност и по кај ност, док 
Ње гош тра жи бор бу и сло бо ду у нај пу ни јем зна че њу. Не ма опро ста ако се 
на чо вје ка на ср не алом и зја лом: Удри вра га, не остав му тра га. Чо вје ко ва 
му ка ро ди ла се при је ре ли ги је. Ре ли ги ја ће за у ви јек оста ти њен хро ми пра-
ти лац. Ње гош по мје ра вје ру у стра ну за рад по тре ба зе мље и сло бо де. То се 
ви ди из мно го број них при мје ра, по себ но из гран ди о зног ли ка игу ма на Сте-
фа на. Он је сте по зи вом оте ло вље ње вје ре, али га Ње гош да је у по зи ци ји 
на ру ша ва ња стро гих хри шћан ских нор ми.

Па и при мјер Све тог Пе тра Це тињ ског у мно го че му је по у чан. Уче-
ство ва њем у бит ка ма ми ро ва ло је ми тро по лит ско зва ње. Ну жда је то усло-
ви ла, а ми мо ра мо ра зу мје ти ну жду, јер је сло бо да нај све ти ја ствар. Или 
тач ни је ре че но: вје ра је са ка та без сло бо де! Схва ти мо оту да гест цр но гор ских 
све ште ни ка што су ма сов но уче ство ва ли у бит ка ма са Тур ци ма. Крст је за-
ми је њен ја та га ном, све док олу ја тур ског па кла не про ђе. То је свјет ски фе-
но мен. Ну жда ми је ња пра ви ла жи во та. Ње гош осје ћа би ло на род не му ке, па ће, 
не јед ном, окре ну ти ле ђа ре ли гиј ским оп се си ја ма: Ове го ре не тр пе ре гу ле.

Ни лич ни Ње го шев жи вот ни је био хри шћан ски бес пре ко ран. Ни кад 
је у пи та њу вла да лац ни кад су у пи та њу ерот ска осе ћа ња, сна жно на гла ше на 
у нај љеп шој пје сми на шег је зи ка „Ноћ ску пља ви је ка“. Ли це та квог цр кве ног 
ран га пре пу сти ло се ерот ској кри ста ли за ци ји осје ћа ња. Он је та ко вла ди-
чан ски „гри јех“ пре тво рио у не из бри си ву по ет ску вр ли ну. Да би „спа си ли“ 
Ње го ша хри шћа ни на од Ње го ша љу бав ног „раз врат ни ка“, др ско је пре и на чен 
тај ве ле леп ни ру ко пис. Пје сма је из пр вог ли ца јед ни не „пре ве де на“ у тре ће 
ли це, чи не ћи је та ко не у трал ном, бар са цр кве ног ста но ви шта. Про фе сор 
Ми о драг По по вић ка же да се Ње гош ни гдје ни је то ли ко уда љио од хри шћан-
ства као у љу бав ној по е зи ји. Ње гош је у ма шти во лио дру га чи је но хри шћан-
ски пје сни ци, ка же он.
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Мар сел Пруст до шао је до за кључ ка да је љу бав не што што је ја че од 
чо вје ка. Да је не ко лу ди ло ко је му је до да то. Пи та ње Ње го ше вог од но са пре-
ма же на ма и да ље је под ве лом ми сте ри је. А зна се да су мно ге нај љеп ше 
же не то га до ба, јед на ко у Бе чу, Тр сту, На пу љу и Ри му, уз ди са ле за њим. 
Ште та би би ло да су сви ти уз да си оста ли уза луд ни. Ње гош је био чо вјек 
сло бод них ге сто ва, а цр кве ну оде жду но сио је са мо кад је мо рао. Имун је 
био на при је ко ре са стра не, ко ји су до пи ра ли до ру ског цар ског дво ра и до 
Све тог си но да Ру ске пра во слав не цр кве.

Ни је му оди ста би ло ла ко. При го ва ра но му је што је не ре дов но вр шио 
бо го слу же ња, што је ра до и че сто „при ки вао“ по глед за ли ца ли је пих же на, 
да се пре ви ше зо ри у цр но гор ској но шњи, да је склон тро шку, да ужи ва у 
игри би ли ја ра, да се кар та… Мно ге ту жбе па да ле су на Ње го ше ву гла ву. Све 
те рет на те рет. Јед на му ка за мје њу је дру гу. Вла дар ска цр кве ну. Лич на и 
вла дар ску и цр кве ну.

Ње гош је у су шти ни био и ду бо ки пе си мист. Пе си ми зам нај при је укре-
ше ва тру у пје сни ку. Оте ло тво ри сло же но сти жи во та. Ње го ве суд бин ске 
им пул се. Ка ко у не срећ ној зе мљи да бу де друк чи је. Цр на Го ра мо ра се стал но 
опи ра ти гла ди и на ср та ји ма Ту ра ка. Из ну тра је је ду зло ба и брат стве нич ка 
не тр пе љи вост.

У жи во ту се тра же ова или она рје ше ња. Ње гош је нај ма ње тра жио 
бож ја. Ти ме не ће мо ре ћи да Ње гош ни је био ре ли ги о зан. Је сте, али са мо у 
мје ри да вје ра не во ди сље по ви до сти. За то се и окре нуо по е зи ји као „спа си-
те љи ци ду ха“. Она му је пру жи ла мо гућ ност пу не сло бо де ви зи о ни ра ња 
жи во та, па ре ли ги о зно код ње га би ва ус пут но. Мо жда са мо да по ја ча оне 
фре квен ци је ко је већ по сто је у чо вје ку. Да их не ком вр стом уну тра шње си ле 
мо би ли ше на ја ча кре та ња. Кад је не што удру же но – ја че је. Са то га ста но-
ви шта пре ко ри је ва ве ли ка ше – узроч ни ке гу бит ни штва. За Ње го ша је пре-
суд но ка ква осе ћа ња и стра сти га ји чо вјек. Чо вјек је за ње га све. Бог му је 
са мо де ко ра тив ни атри бут. Да би се лак ше за спа ло!

Не мјер љи ве си ле ра ђа ју чо вје ко ву ра њи вост. Ис ку ша ва ју ње го ву моћ и 
тр пе ност. Ра за сти ру мно ге тај не и чу де са. У „Гор ском ви јен цу“ је кроз кон-
крет ну ствар ност, кроз су о че ње два сви је та и дви је вје ре, ис так ну та по тре ба 
ка ко да се бра ни мо од зле суд бе. Од тур ског ата ка и лич не зло во ље. За Ње-
го ша је си ла (он ту ми сли на ти ран ску си лу) не срећ на кри ву ља без об зир ја. 
Из ри чит је у ње ном апо стро фи ра њу: Ко ме за кон ле жи у то пу зу, тра го ви му 
смр де не чо вје штвом.

Си ла се обич но за кла ња иза гор до сти, али је гор дост гри јех уко ли ко је 
ве зан за си лу. А си ла је у сви је ту мно го. Ни шти људ ску ар ти ку ла ци ју. Ње-
го шев ског чо вје ка „тра ги че ски ко нац пра ти“. Је ди ни на чин да одо ли на је зди 
си ле и мра ка је при хва та ње про ме теј ства као жи вот не од ред ни це. Не по ми ње 
се тек она ко бор ба не пре ста на и не по ми ње се уза луд но па кле на не го сто љу-
би вост сви је та: Св’јет је овај ти ран ти ра ни ну, а ка мо ли ду ши бла го род ној.
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Кроз игу ма на Сте фа на Ње гош да је чо вје ка ра за пе тог у му ци и ис ку ше-
њу: Ни ко сре ћан, а ни ко до во љан, / ни ко ми ран, а ни ко спо ко јан. Игу ман 
Сте фан је оли че ње му дро сти, во ље, тр пе но сти, сна ге. Зна шта су љут ња и 
при је кор.

Пје сник фи ло зоф ски до во ди у ве зу ва си о ну и чо вје ка. Тра жи им по ду-
дар но сти. Ако је ва си о на за ми шље на као ла нац узро ка и по сље ди ца, ни је 
ли та ква ствар и са чо вје ком. И ње га ка рак те ри ше ста ње за ви сно сти. Све је 
у сви је ту за ви сно и ко ле бљи во – и ду ша у ти је лу и сте њу ју ће мо ре и у мо ру 
не бе са. За ви сност је нео т кло њи ва. Она је и сла ва и по раз чо вје ка. Ње гош то 
стал но ак цен ту је кроз спјев.

Ве ли ки пје сник кроз ли це ту ђи на (Ту ра ка) не да је са мо оно што се зби-
ло. Он да је уни вер зал не озна ке да је ну жна бор ба са злом. За ис кор је ње ње 
то га зла не иште се бож ја ми лост, не го се тра же по сје дов ни из во ри сна ге: 
Ал тир јан ству ста ти но гом за врат, / до ве сти га к по зна ни ју пра ва, / то 
је људ ска ду жност нај све ти ја.

Ње гош је стал но у по зи ци ји да ис ти че при је кор као на су шност жи во та. 
При је кор се кре ће ли ни јом стал не про гре си је. Очи глед но је да у при је ко ру 
има раз ли чи тих то но ва – бла гог и оштрог при је ко ра, алу зив ног при је ко ра. 
Ови то но ви пре ла зе из чи стог по ет ског ста ња у фи ло зоф ску сфе ру, пу не ћи 
стих ма штом и уз бу ђе њем. Ре ћи ће мо да су Ње го ше ве иде је та ко тем пи ра не 
и та ко ду бо ко про ми шље не да да ју од го вор на сва пи та ња жи во та.

Јед но је не по ре ци во: дух тра жи ли јек за људ ску гла во бо љу, ко ја не ће 
пре ста ти, јер не ће пре ста ти жи вот. Ње гош је из ри чит у мар ки ра њу на ра ви, 
ис ку ства, пам ће ња. Пје сник та квог фор ма та до бро зна шта су иде је жи во та, 
шта је њи хо ва ко ло теч ност. Он их гле да у раз вој ном про це су. Стал но из мјен-
љи ве и стал но бо га ти је. По Ње го шу је све у зна ку на до ве за ја. И дух и слух. 
И мук и гро мо гла сје. Под пој мом жи во та под ра зу ми је ва се све оно од че га 
се тка жи вот. Жи вот се у Ње го ше вој по е зи ји по твр ђу је као су прот ност уза-
јам но сти.

Вра ти мо се по но во те ми при је ко ра. При је кор у „Гор ском ви јен цу“ има 
ло гич ки сли јед. И кад се при зи ва сје ћа ње не мо же се без удје ла при је ко ра. 
Град ња овог спје ва не би би ла функ ци о нал на кад се не би ни ве ли са ле исти-
не и же сти не при је ко ра. А оне се мо гу учи ни ти та кви ма ако их фун ди ра 
ду бо ка по ет ска усло вље ност. Што је у спје ву дат об лик дра ме тре ба тра жи-
ти у ства ра о че вој да ле ко ви до сти. По е та је кроз уста мно го број них ли ко ва 
раз ли чи тог ка рак тер ног зна че ња све моћ но фик си рао му ку жи вље ња на ра-
то ви ма опр ље ној зе мљи, Цр ној Го ри. Сна га је у одо ли је ва њу тој му ци, а она 
ће као ама нет да дје лу је за „да ле ко не ко по ко ље ње“.

Те мат ски оквир „Гор ског ви јен ца“ је про шлост. Она је ин кор по ри ра на 
у сваг да шњи жи вот Цр но го ра ца. Про шлост је схва ће на као из во ри ште ви те-
штва, жр тво ва ња за част и сла ву, прав ду и дру ге етич ке по сту ла те по но сних 
цр но гор ских пле мен шта ка. Па ипак, Ње гош се не ли би да сав до год бе ни 
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жи вот ста ви под пи та лач ки знак. Вар нич ке искре при је ко ра. Пре ко ри је ва се 
„уче ност“ по па Ми ћа, пре ко ри је ва ју се Цр но гор ци – тур ски сва тов ња ци, 
пре ко ри је ва ју се ла жни сјај ко тор ске го спо де, жен ска пре вр тљи вост, тур ска 
пи зма и над ме ност. Пје сник „Гор ског ви јен ца“ ви ди жи вот као је дан огром-
ни зјап ко ји се не мо же из бје ћи а да у ње га не по то ну мно ге људ ске же ље и 
сно ви. Оно што оста не, огло ђе гру ба сва ки да шњи ца. За то се при зи ва дух, 
не би ли са гр би на жи во та отје рао ма глу не спо ко ја: Не ка бу де бор ба не пре
стал на, не ка бу де што би ти не мо же.

При ро да је нај по у зда ни ји са ве зник пре по ро ди тељ ском ду ху. Ра зу мљи-
во је на сто ја ње чо вје ка да је дин ство при ро де спо ји са је дин ством ду ха. Та ко 
сра сли по ста ју ја чи и ста ме ни ји. Ње гош стал но по тен ци ра не рас ки ди вост 
те ве зе. За то при је кор и во ља ов дје до би ја ју дје лат ни чин, не по ти ру ћи жи-
вот. Са при је ко ром се ис про ба ва ју чо вје ко ва не стал ност и чо вје ков ви та ли-
тет. Ослу шку ју се њи хо ва деј ства. Ка зу ју гдје се и ка да се бу ди људ ска 
ну жда. Да ли је ну жда упи ла етич ке прин ци пе и у ко јој мје ри?

Све што је ве ли ко и ли је по ра ђа се из спон та но сти. Та ко је и са ми шљу, 
хра бро шћу, љу ба вљу. Што се са зда у тре нут ку, ко ла ду хом као мо то рич ка 
сна га. Уоста лом, чо вјек зна да је тек он да оства рен ако је чвр сто спо јен са 
оним што во ли. Во ље ње је кон стан та жи во та. Ње гош у „Гор ском ви јен цу“ 
мар ки ра људ ску уз ви ше ност, по себ но ми сао о ље по ти, о хра бро сти. Пр ва је 
оли че на у по ја ви бо жан стве не сна хе ба на Ми ло њи ћа, а дру га у све том од-
но су пре ма оруж ју: А у ру ке Ман ду ши ћа Ву ка би ће сва ка пу шка убо ји та.

Оруж је се сла ви са мо ако га је ну жда усло ви ла да бра ни људ скост и 
вр ли ну. Сва ка дру га ал тер на ти ва је су ви шна. Ње гош је од ре ђен у не ги ра њу 
ју на штва из оби је сти и злих на мје ра: Ју на штво је цар зла сва ко је га.

У „Гор ском ви јен цу“ бо гу се не да је шти ће нич ки ста тус. Он је ко смич-
ка, али не и зе маљ ска мје ра. Тај је ре тич ки став про из и шао је из чи ње ни це 
да је бог не мо ћан да ус по ста вља ред у сви је сти чо вје ка. Не би ина че до пу стио 
да га на па да ју рђа и зло. Бог на во ди чо вје ка на па сив ност, а Ње гош га до во-
ди у по зи ци ју да над ја ча не во љу: Не бо не ма без гро ма ци је ну!

Ва ра ју се они ко ји ми сле да је сви јет са мо оно што се ви ди. Сви јет је и 
оно што се за ми шља. Оно што опло ди ма шта и ожи во тво ри има ги на ци ја. 
Ње гош та два чи на ста вља у рав но пра ван од нос, свје стан да и не ви дљи ви 
об лик не че га по ста је ви дљив уз по сред ство има ги на ци је.

Су бјект је ов дје по кре тан и да је на увид мно го стру ке од бље ске ви зи ја 
и при зо ра. Оне у овом дје лу има ју скла дан ор ке стар ски рас по ред и ду бо ку 
жи вот ну око сни цу. Ско ро сва ки стих је син те за јед не жи вот не су шти не и 
зна че ња, што је са мо у вла сти ства ра ла ца ге ни јал не кре а тив но сти. Па и 
при је кор ко ји смо узе ли као је дан од ва жних мо ти ва циј ских фак то ра код 
Ње го ша има нај че шће мо рал ни ко ре ла тив. И смрт мо же би ти чо вје ков ода-
бир ако је узро ку ју ви те штво и сло бо дар је. Свјет ко ва ње смр ти ни је ан ти жи-
вот но, јер га по кре ћу ду бо ки етич ки прин ци пи. Ње гош пре ко ри је ва сла би ће 
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ко је је пр ва не во ља раз дро би ла. Ни је у пи та њу са мо чо вјек ста ле жа не го 
чо вјек уоп ште, ма да је пје сник по себ но „оцр нио“ ве ли ка ше ко ји су за рад 
мрач них кал ку ла ци ја из гу би ли образ и ду шу. Из ме ђу зу лум ћа ра и из ме ћа ра 
бр зо се ус по ста вља ве за бли ско сти и на њу се Ње гош об ру ша ва свом си ли-
ном. При је кор је до био ка рак тер оп ту жбе.

И као што нај че шће обла ци на вје шћу ју ки шу или олу ју, та ко и ве ли ки 
пје сник на ја вљу је шта нам ва ља ра ди ти. По сло вич ком тач но шћу ка же гдје 
и ка да тре ба ис тра ја ва ти, ка ко се по ни је ти пре ма злу и охо ло сти. Ваљ да на 
сви је ту не ма пје сни ка ко ји има та ко оби ман и ра зно вр стан ре ги стар по ет ских 
по ру ка. Ми сли про сто геј зи ра ју јед на за дру гом, уви јек у но вој зна чењ ској 
кон сте ла ци ји и ни јан са ма. При је кор се на ста њу је у ми сли и у осје ћа ња ве о-
ма сна жно, ре кли би смо до кре шчен ди ра ног ста ња. Али су они ре дов но 
та кви да их пра ти нај о пој ни ји за нос. По е зи ју је те же уве сти у драм ско об лич је 
не го је ис ка зи ва ти по већ при мје њи ва ној ше ми. Ње гош је пре ко драм ске 
фор ме до шао до вр хун ца пје снич ког из ра за, фа во ри зу ју ћи по ет ско-фи ло-
зоф ску ми сао кроз из во ран на род ни је зик.

Ва ља ис та ћи да Ње гош не би ра ри је чи. Оне ода бра не по ста ју кад их 
до жи вљај сам скло пи. Та кве ри је чи не ста ре, јер их окри ла ћу ју дух и сен зи би-
ли тет. Кад је ри јеч пре да та јед ном ди на мич ком рит му и по ет ски про чи шће-
ном из ра зу, он да је та ри јеч вјер ни од раз ду бо ког уну тра шњег не ми ра, ко ји 
што се ви ше ис тра жу је, по ста је ду бљи.

Кад се по гле да „Гор ски ви је нац“ као по ет ска тво ре ви на, по ста је ја сно 
да је он ме ђаш на шег све у куп ног ду хов ног про сто ра. Ни гдје, ваљ да, као у 
ње му сли ка, звук и по ру ка ни је су до би ли та ко ду бин ска са гла сја. И му ка је 
код Ње го ша ли је па, ако на го вје шћу је раз би стре ње си ту а ци је у ко јој ће чо вјек 
три јум фо ва ти.

Ње гош ис по ви је да се бе, дру ге, епо ху. Он зна шта је уса мље ност: ту жан 
си рак без игдје ико га. Код ње га је ми сао по ста вље на у са мо би ће ег зи стен-
ци јал не дра ме. По сто ја ти зна чи дје ло ва ти ду хом. Дух пре но си ти на за јед-
ни цу, ко ја мо ра има ти сво ја уро ну ћа не са мо у про шлост не го и у бу ду ће 
ег зи стен ци је: Све при ро да снаб дје ва оруж јем / про тив не ке нео б узд не си ле, 
/ про тив ну жде, про тив не до вољ ства.

Чи та ва ска ла те мат ских та ча ка у „Гор ском ви јен цу“ за та ла са на је сна-
жним упли вом има ги на ци је. Збо ро ва ње љу ди, њи хо ва по тре ба да се ди ја-
ло шки от кри ва ју ни је но ва (и код Хо ме ра је на ла зи мо), али је код Ње го ша 
до би ла за вид ну пје снич ку мар ка ци ју. Пси хо ло шки ми ље ви дан је код сва ког 
ли ка у овом дје лу, ко је је раз ли чи то и по чул ном и по осе ћај ном ви ду, а и по 
при ро ди исто риј ског опред ме ће ња. Игу ман Сте фан је цен тар ум ног жи во та. 
Ње гов ду хов ни не мир пре ли ва се у исто риј ску пер спек ти ву.

Жи ве ћи под вла шћу пе си ми стич ког схва та ња жи во та: У ад ми се жи
вот пре тво рио. Ње гош је био увје рен да пе си ми зам мо же пје сма над ја ча ти. 
Ње го во дје ло ни је са мо дје ло ми шље ња не го и суд би не, па и вла сти тог са мо-
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са жа ље ња, ко је је умно го ме про ши ри ло ви до круг пје сни ко вих ду хов них 
спо зна ја, али и скра ти ло жи вот пје сни ка оп чи њу ју ће сна ге.

Ми сао код Ње го ша је ми сао нај ве ћег до ме та, згу сну та у из ра зу и сми-
сле на у вир ту ел но сти зна че ња. Ри јеч је о ње ном уну тра шњем скло пу, ко ји 
у ис тој рав ни др жи и до га ђај и лич но сти, има ги ни ра ју ћи све то ду бо ким 
пје снич ким за но сом и ко до ви ма нај у зви ше ни јег бо ла и пат ње.

Ње го ша је уби ја ла бо лест, али га је ви ше уби ја ла ја ка ри јеч. Пре да ју ћи 
се без остат ка ње ној ома ми, тро шио се и из го рио, бр зо. По не кад је пу цањ 
ри је чи убо ји ти од пуц ња пу шке!

Су шти на фи ло зо фи је, а ти ме и по е зи је је да от кри ва раз ло ге на шег по-
сто ја ња, сплет оних тран се цент них си ла ко је нас чи не ми сле ћи ма и уви јек 
при прав ни ма за су о че ње са жи во том. Ако то из о ста не, ни је смо Ње го ше ву 
ми сао на пра ви на чин ра зу мје ли. А то је ра зу ми је ва ње да нас по треб ни је 
не го икад, јер су вр ли ну људ ско сти за там ни ле мно ге по роч но сти ко је су 
рав не уде су.

Žar ko Đu ro vić

NJE GOŠ’S MES SA GES ABO UT HU MA NITY

S u m m a r y

Alt ho ugh the aut hor re stric ted him self in his text on few the ma tic cir cles, he en gra-
ved in each the mes sa ge as the po e tic re flec tion. The ba sic tho ught of Nje goš is re flec ted 
in the ne ces sity of strug gling “with the for ces im me a su ra ble”, whi le apo strop hi zing the 
ba sic po stu la tes of li fe: hu ma na ity, co u ra ge, and ot her vir tu es which cha rac te ri ze the 
hig hand na tu re of Mon te ne grins. 
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II
271.222(497.11)

Димитрије М. Калезић

ПИТАЊЕ ХЕТЕРОДОКСИЈЕ КОД ЊЕГОША

Ра ни ји ту ма чи – а би ло их је ви ше и ов дје су мно ги име но ва ни, по-
себ но они нај е ми нент ни ји – из ра жа ва ли су мо ти ве Лу че и њи хо во пу шта ње 
у по лет ра ди са зна ва ња, а ства ра ње сви је та се и не по ми ње. За то ово ни је 
сви јет и про стор пре ег зи стен ци је, што сви сма тра ју/др же, не го је ри јеч о 
сви је ту идеј но ме и пред у ми шље ном ко ји је не тва ран, а не о прет по сто је-
ће му и пре ег зи стент ном, а то дво је ни је исто. За то је до са да шње схва та ње 
и ту ма че ње Ње го ша ов дје уто ли ко из ми је ње но да то пред ста вља ње го во 
но во чи та ње и схва та ње. Сам Бог ко ји је сам по се би био Тво рац је уре ђе-
но га сви је та, а не зе мље нео б дје ла не, ко ју тре ба тек уре ђи ва ти. По бу ње-
ном Са та ни при шао је Адам и они су по то ну ли у ад из ко јег се ни кад ни је су 
вра ти ли (ЛМ V, 499–500). Тек ше ста пје сма при ка зу је ма те ри јал ни сви јет, 
али без чи на ства ра ња. Бог го во ри да ће по ста ви ти је дан шар (сви јет) и на-
зва ти га Зе мља, гдје ће по сла ти Ада ма ра ди ка зне. Пред у ми шље ни сви јет 
сад ће да се (у ше стој пје сми) ова пло ти у ону ра ни ју сфе ру ко ју ту ма чи 
име ну ју из ра зом пре ег зи стен ци ја – та ко и Ни ко лај Ве ли ми ро вић – ко ју 
мо же мо на зва ти пред ствар ном или пред у ми шље ном, јер је то и би ла, а 
ни ка ко тва р но прет по сто је ћом. Тек у ше стој пје сми то се ма те ри ја ли зу је па 
има мо иси ха стич ко утвар но над не бе сје и исто риј ско тва р но под не бе сје, 
ко је се, ка же крај епа, за вр ша ва оп ти ми стич но. Да кле, ов дје је са мо иси ха-
зам и ње го ва не твар на свје тлост ре ше ње епа, а ни ка ко ста ри ми то ви, без 
об зи ра на кон ста то ва не слич но сти у де та љи ма са по вр ши не. Она су шта над-
твар на иси ха стич ка свје тлост (СВА ТЪ) и свје тлост ство ре на и тва р на (СВѢТЪ) 
ни ти су слич не, ни ти исте и не мо гу да се ми је ша ју и иден ти фи ку ју.

Кључ не ри је чи: Лу ча ми кр о ко зма – свје тлост сви је та; чо вје ко во са-
зна ње из От кр о ве ња; ста ра пре да ња: је вреј ска, би блиј ска, ду а ли стич ка, 
Пло тин, нео пла то ни зам, Фи лон, ка ба ла, Књи га о Ено ху, ви ђе ње Ва ру хо-
во, бо гу мил ство... По сли је то га пре вла да ва при каз иси ха зма и при каз Лу че 
у ње го вој сфе ри, са др жа ја.

Нај ве ћи пје сник срп ско га је зи ка је ми тр о по лит цр но гор ски Пе тар дру-
ги Пе тр о вић Ње гош. То је ве о ма пло дан пи сац ко ји је жи вио крат ко, ве о ма 
крат ко – не пу них три де се то сам го ди на, а ства рао је та ко и то ли ко ин тен-
зив но и ква ли тет но да му у до са да шњој исто ри ји Ср ба до да нас не ма ни 
при бли жно га, а ка мо ли рав ног. Ње го ве тек сто ве, осо би то пје сме не, мно ги 
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су учи ли и зна ли на па мет, као на род не, што упу ћу је на за кљу чак да је сво ју 
ви со ку ми сао пре во дио на дух и дах бли зак на ро ду. Из ње го ва бо га то га и 
ква ли тет ног опу са од ли ку ју се и из два ја ју три дје ла – Лу ча ми кр о ко зма, 
Гор ски ви је нац и Шће пан Ма ли – ње го ва ве ли ка дје ла – пр во из ме та и сто-
риј ско га над вре ме но га аре а ла и нат про стор не свје тло сти, а дру га два из 
ам би јен та и рав ни исто риј ске, про же те над твар ном свје тло шћу; ту, око њих 
је си ту и ра но и не ко ли ко пје са ма, та ко ђе про же тих зра ци ма не твар не свје-
тло сти ко ја ула зи у овај твар ни сви јет и про зра чу је га; оне се ве ћи ном те-
мат ски ули ва ју у ње го ву ве ли ку свје тло сну те му – Лу ча ми кр о ко зма, ко ја је 
до да нас оста ла нај за кљу ча ни је ње го во дје ло. 

Овај дио ње го во га ства ра ла штва, од но сно ова ком по нен та у ње му ко ја 
му да је дру ги и ви ши ква ли тет, пред ста вља и ви ши и ква ли тет ни ји дио ње-
го ве по е зи је и ње го ва ми сли ла штва, па за то за о ку пља и ана жу је и на шу 
па жњу. У пи та њу је мо тив ко ји у сви јет ње го вих сти хо ва уно си дру ги, ви ши 
ква ли тет ко ји, сма тра мо, ни је схва ћен и ци је њен ка ко тре ба, не го је био мо-
тив спо ти ца ња ту ма чи ма Ње го ше ве ми сли – и пје снич ке и ре ли ги о зно-фи-
ло соф ске. За то Лу ча зах ти је ва ши ре, ду бље и ви ше раз ја шње ње да би би ла 
схва ће на ка ко тре ба, и ње на ве за са Гор ским ви јен цем и Шће па ном Ма лим 
је ту да њу, од но сно ње но цар ство свје тло сти, при мак не и учи ни до ступ ни-
јим. Ту је, у Гор ско ме ви јен цу, мар кант ни лик игу ма на Сте фа на са ње го вом 
ум ном би стри ном и бо гат ством ри је чи свје тло сне; а дру ги игу ман, Те о до-
си је Мр ко је вић у Шће па ну Ма лом, ко ји се са мо крат ко, јед ним сти хом, ве-
зу је за не бо, тек то ли ко да пра вил но схва ти мо ква ли те том ње го ву свје тлост 
– ту је да на пра ви не по сред ну ве зу ам би јен та и са др жа ја овог дје ла са не бом. 
Та ко су, зна чи, ова три дје ла по ве за на свје тло шћу не твар ном – од ам би јен та 
и сфе ре Лу че ми кр о ко зма, пре ко ли ца и ри је чи игу ма на Сте фа на у Гор ском 
ви јен цу – до тан ке ни ти кроз је дан стих игу ма на Те о до си ја Мр ко је ви ћа у 
Шће па ну Ма лом и ствар но чи не ор ган ски по ве за ну свје тло сну три ја ду у 
ам би јен ту ет но са и ње го ве исто ри је. Да кле, Лу ча ми кр о ко зма је ви си на цар-
ства не бе ског, а игу ман Сте фан оли ча ва при су ство Лу че ми кр о ко зма у Гор
ском ви јен цу, а Те о до си је Мр ко јевић у Шће па ну Ма лом. Али при је но што 
пре ђе мо на Лу чу ми кр о ко зма и уђе мо у ње ну сфе ру про зра че ну не твар ном 
свје тло шћу, ми смо у не за о би ла зној и нео д ло жној оба ве зи – да бисмо обез-
би је ди ли ње но пра вил но по и ма ње и схва та ње – да прет ход но ана ли тич ки 
рас тре се мо, не та ко оп шир но, али мо ра би ти ја сно, не ке пре ли ми нар не од-
ред ни це ко је су усло ви ле и ши ро ки по пу лус и Ње го ше ве ту ма че да о ње му 
из не су са др жа је ко ји у ње го ву дје лу не ма ју уте ме ље ња. Та ко, ра ши ре но је 
ми шље ње да он учи по гре шно – ди рект но је ре тич ки, за сту па ју ћи пре ег зи-
стен ци ју и апо ка та ста сис; а кад пре ми са ма овог пи та ња ко је, та кве, из ње га 
сли је де, по кло ни мо аде кват ну па жњу, ми ће мо из њих до би ти за кљу чак ко ји 
ће омо гу ћи ти аде кват но по и ма ње и ин тер пре та ци ју Ње го ша, пот пу но друк-
чи ју од ово га.
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Нај при је нас на том пу ту до че ка пи та ње сла ве или ми шље ња, схва та ња 
или жи вље ња. У пи та њу је уну тра шњи са др жај ко ји је или пра вил но упу ћен 
или раз ра ђен, раз у ђен, у Цр кви као цје ли ни уче ња и ми сли от кр о ве ња, и 
чо вјек ства ра лац је у ње го ву са ста ву и са гла сно сти, па га по и ма, ин тер пре-
ти ра и у ње му ства ра лач ки уче ству је, или је дру ги и друк чи ји – и са др жа јем, и 
ин тер пре та ци јом и ства ра њем. Ово пр во ко је пред ста вља при хва та ње от кри-
ве не ми сли и са др жа ја је сте ор то док си ја или пра во ми шље/пра во сла вље, а 
он да и пра во жи вље, а ово дру го је хе те ро док си ја, ко ја пред ста вља друк чи ју 
и осо би ту ми сао и са др жај; на зи ви су грч ко га по ри је кла: ορθοδοξος = пра-
во вје ран, пра ви лан и αίρεσις = дру ги (не дру ги по ре ду, не го оста ли), друк-
чи ји, ИНЪ, ИНЫЙ; а дру ги дио сло же ни це ορθοδοξος је из ве ден из ри је чи 
δόξα = сла ва, ми шље ње, а гла гол δοκέω =др жим, сма трам, ми слим, вје ру јем 
и то има зна че ње ди је ље ња, одва ја ња, сек те, је ре си. 

Док су Гор ски ви је нац и Шће пан Ма ли схва та ни као пје сме на, по ет ска 
дје ла ко ја об ра ђу ју те ма ти ку из ам би јен та исто ри је и жи во та у њој, до тле је 
Лу ча ми кр о ко зма, сва ка ко због уз ви ше ног ни воа раз ви ја ња те ме и над твар-
но га и над вре ме ног про сто ра ње не об ра де ви со ко из над до се га и до ме та 
са зна ња, сма тра на за над твар ни сви јет у про сто ру над вре ме ног без гра нич-
ја; она је би ла над твар ни про стор ви со ко га без гра нич ја, ис пу њен над твар ном 
свје тло шћу.

Два по ме ну та игу ма на, ду хов ни ка, из ли сте ли ца ових дје ла, пред ста-
вља ју жи ву ве зу кроз ко ју ова свје тлост, над твар на и над вре ме на – до не бе сна, 
ула зи у исто риј ски сви јет и ам би јент Гор ско га ви јен ца и Шће па на Ма лог; 
они – и ри јеч ју и по на ша њем, зра че друк чи је од дру гих ли ца у том ам би јен ту, 
осо би то, од но сно мно го ви ше, игу ман Сте фан ко ји дје лу је у сво ме исто риј-
ском ам би јен ту ду хов но и му драч ки, као да је до шао из сви је та иси ха стич-
ко га свје тло сног над не бе сја1. А игу ман Те о до си је Мр ко је вић је јед ним сти-
хом по сег нуо у над не бе сје: кад го во ри шта је, ка ко и гдје учио, ре као је да 
је учио „по зви је зда ма и бо го сло ви ју“ (ШМ, IV, 90). Да кле, та зра ка свје тло-
сти је не бе ска и над твар на, не ство ре на а не ство ре на, и пот пу но од у да ра од 
тва р не свје тло сти ко ја је пред мет про у ча ва ња фи зи ке, од но сно ње но га ужег 
под руч ја – оп ти ке; над твар на, бу ду ћи та ква, ви со ко је из над до ме та сва ке 
на уч не обла сти, па и са ме оп ти ке. 

Љу ди на Зе мљи и у вре мен ско ме по то ку исто ри је упо зна ју кроз бо го-
сло вље – на у ку о Бо гу, бо жан ску на у ку ко ја ре зул ти ра из нат при род но га 
Бож јег от кр о ве ња и чо вје ко ва при хва та ња по у ка тог са др жа ја, и ми шље ња 
по то ме. У том ор га ни зму, не бо зем ном, раз ви ја се Цр ква на Зе мљи, окре ну-
та и отво ре на пре ма Бо гу: у пи та њу је твар, твар на ком по нен та и над твар, 
са др жај бо жан ско га нат при род ног от кр о ве ња ко је тво ре ви ну и све ство ре но 
ис ку пљу је, осве ћу је. Ње гов про стор ни је ат мос фе ра и мрак, не го про стор 

1 Ди ми три је Ка ле зић, Лик Ње го ше ва игу ма на Сте фа на – При лог из ра ди ње го ва уну
тра шњег пор тре та, „Срп ски књи жев ни гла сник“, IV, 1995, 8–9–10, 68–75.
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не у га си ве не ство ре не бо жан ске свје тло сти ко ја тран зи тив но зра чи од Бо га, 
од но сно ње го ве све то сти, а та свје тлост ни је тва р на – тва р ни СВѢТЪ, не го 
из вор на све тост, од но сно све ти ња – све ти (СВѢТІЙ) од ко је она во ди сво је 
по ри је кло. Да ову раз ли ку до вољ но ја сно пој ми мо и ра зу ми је мо, осло ни ће-
мо се на ру ско га фи ло со фа Си мо на Л. Фран ка ко ји у књи зи Ре а ль но сֳь и 
че ло век (1966) из ра зом ла тин ско га по ри је кла ре а ль но сֳь озна ча ва ви шу 
ствар ност чо вје ко ва би ћа, а из ра зом сло вен ско га по ри је кла ֳва р но сֳь – ни жу, 
тва р ну ствар ност тог истог би ћа, а ови тер ми ни су то ли ко бли ски да пред-
ста вља ју је дин ство – са мо, ово да се ипак на пра ви раз ли ка са др жин ских 
сло је ва у јед но ме истом би ћу; у пи та њу су ви ши и ни жи сту пањ по сто ја ња 
истог би ћа. 

Сва ко уче ње ко је ни је из ме ђу ова два не јед на ка по лу са и не по ве зу је их 
ни је ор то док си ја или пра во ми шље, не го је хе те ро док си ја (друк чи је, ино 
схва та ње и жи вот по ње му). Цр ква је од ра них вје ко ва рев но сно чу ва ла 
аутен тич ност сво га уче ња, и над ње го вом чи сто том и ум но и жи вот но бди ла. 
Кад би се ја ви ло не ко од сту па ње, то би би ло обра зло же но и ра зло жно оква-
ли фи ко ва но као та кво и зва нич но, на са бо ру оква ли фи ко ва но и осу ђе но као 
је рес или кри во уче ње. На Пе то ме ва се љен ском са бо ру (553) има мо – то зна мо 
из исто ри је Цр кве – спор о три ма по гла вљи ма: Те о до ра Моп су ет(иј)ског, Иве 
Еде ског и Те о до ри та Кир ског ко ја су би ла не ко хе рент на са уче њем Цр кве; 
ти су ста во ви осу ђе ни и од ба че ни, као и њи хо ви за чет ни ци, али ко ји ни је су 
и осу ђе ни, јер су већ би ли по у ми ра ли и иза шли на нај на дле жни ји суд – Бож ји, 
па би њи хо ва осу да би ла бес пред мет на и оста ла без аде кват них ефе ка та. 

У сре ди ни тре ће де це ни је два де се то га ви је ка по ја вио се и остао не при-
мљен и иг но ри сан син те тич ки пи са ни текст о Ње го шу и епи ско пу Ни ко ла ју 
као је ре ти ци ма.2 И по ред тач но сти у ква ли фи ка ци ји по гре шно га уче ња и 
син те тич не уче но сти мак си мал но за сту пље не, текст је остао не при ми је ћен 
и не ре ги стро ван у на уч ној ли те ра ту ри: ни је био упу ћен ни ка кво ме над ле-
жном фо ру му, они ни је су над ле жно оква ли фи ко ва ни као је ре ти ци, по го то-
во што се не ви де њи хо ви след бе ни ци и тај чла нак је био ти пи чан пу цањ у 
пра зно, уса мљен глас у пу сти њи за ко ји се не зна ко ме је упу ћен осим ши-
ро ко га по пу лу са као оба вје ште ње ко је ни је има ло ни ка ква од је ка, упра во 
као глас у пу сти њи и пи смо без адре се. У пи та њу је, зна чи, хе те ро док си ја, 
то јест дру ги стил ми шље ња ко ји је остао без над ле жне ква ли фи ка ци је и 
оба од је ка – и при хва та ња и осу де. 

Сад је, ра ди пу ни је га ула ска у уну тра шњи сви јет и ам би јент Лу че, неоп-
ход но да се ње ни чи та о ци – и осо би то ис тра жи ва чи – одо бро во ље и отво ре 
за при ма ње и аде кват но по и ма ње са др жа ја ње не иси ха стич ке над твар не 
свје тло сти, ти ши не, кли ме, то пли не... са др жа ја ка ко би пре о бра жењ ска над-
твар на свје тлост (и ње на ври јед ност) би ла у ам би јен ту ње не уну тра шњо сти 

2 др Ди ми три је Ки ри ло вић, Је ре ти ци Цр кве (Ње гош и Ни ко лај), „Но ва Евро па“, књ. 
XIV, бр. 12, де цем бар 1926, 100–106. 
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што при сут ни ја и омо гу ћи ла аде кват но схва та ње као фи ло соф ско-те о ло шко-
га дје ла, да то га у ви ду ли те рар них уз ле та у нат про стор дру го га и друк чи јег 
– над твар но га сви је та. 

Ни је у пи та њу пра зна ри јеч, ни ти са др жај ко ји је по сто јао и у пр во бит ној 
по стој би ни чо вје ка – не тва р ни, не го бла го дат ни са др жај ко ји је тва р но над-
твар ној тво ре ви ни, чо вје ку, да вао ви ши сми сао и пред ста вљао осно ву за 
усли ча ва ње сли ке – чо вје ка сво ме Ори ги на лу – Бо гу. То је би ла над твар на, 
а не тва р на бла го дат на ви ша ре ал ност, а по го то во не при род на ствар ност ко-
јом је био об да рен Адам у ра ју, али је, па дом у гри јех, то из гу био. То је об но-
вио у сво јој сли ци, чо вје ку, ова пло ће ни Бог, па је ви дљи ви по че так те об но-
ве Хри сто во пре о бра же ње на Та во ру (Мт 17, 1–9; Мр 9,2–8; II Кор 3,18; Фил 
3,21). При сут ни уче ни ци, свје до ци пре о бра же ња, ни је су мо гли да гле да ју 
пре о бра жај ну не твар ну свје тлост, не го су по па да ли ни чи це и ли ца за кло ни-
ли, јер су би ли не спрем ни да то гле да ју. Ова свје тлост из ра жа ва бо жан ску 
при ро ду Све то га Ду ха3. 

Чо вје ко ва окре ну тост ово ме и при пре ма ње за тај до жи вљај и уну тра-
шњу об но ву у Цр кви во ди по ри је кло из пр вих вје ко ва Цр кве – от кад и мо на-
штво: ва зда је би ло оних ко ји су те жи ли ви ше му до ме ту и ква ли тет ни јем 
уса вр ша ва њу. То ме су се ода ва ли у ти ши ни (ησυχία = ти хо ва ње, мол ча ни је, 
ћу та ње) и ум ном на по ру, мо ле ћи се без ри је чи, јер су у то ме у ак тив но ме и 
са др жај ном ћу та њу ри је чи по тр ве не и пре ва зи ђе не, па жња кон цен три са на 
– мо ли тве но усмје ре на. Иси ха стич ку пси хо ло ги ју упо зна ва ња се бе и са зна-
ва ња опи сао је у XI ви је ку мо нах ксе ро кар ско га ма на сти ра у Ца ри гра ду 
Си ме он; али док иси ха сти, нај мно го број ни ји у Све тој Го ри, ни је су иза шли 
на ви дје ло у тре ћој и че твр тој де це ни ји XIV ви је ка, кад је до шао Вар ла ам 
Ка ла бриј ски из ју жне Ита ли је, Грк по ри је клом и ри мо ка то лич ки све ште ник 
ко ји је пре шао у пра во сла вље, у Грч кој ши ро ке ма се вје р ни ка ни је су мно го 
зна ле о са др жа ју ти хо ва ња. Вар ла ам је до шао у Грч ку да бо ље упо зна грч ки 
је зик, пси хо ло ги ју ћу та ња и ње не те о ло шке ре зул та те; на и ме, он је иси ха-
сти ма при шао са за пад ном те о ло шком кул ту ром и пси хо ло ги јом, по себ но 
мо ли тве ном, и до шао са њи ма у не из бје жну не су гла си цу ко ја је пре шла у 
отво ре ни су коб: са бор ски је осу ђен, вра тио се у Ита ли ју и пре шао у ри мо-
ка то лич ко све штен ство, а он да је на гра ђен из бо ром и по све ће њем у чин 
би ску па. Све је то би ло до 1348. го ди не, кад је пре ми нуо из ово га сви је та, а 
овај ње гов про блем остао отво рен.

Гри го ри је Па ла ма је био те о ло шка гла ва све то гор ских иси ха ста: био је 
те о ло шки учен, а мо ли тве но ду бо ко уко ри је њен у тра ди ци ју пра во слав не 
иси ха стич ке ми сти ке. Био је епи скоп ве риј ски, па је пао у роп ство Ту ра ка 
ода кле га је от ку пио јед ном ли тр ом зла та срп ски цар Ду шан, а ка сни је је 
по стао ми тр о по лит со лун ски до 1359, кад је скон чао. Ње го ва огром на уче-
ност и ве ли ка и пре фи ње на мо ли тве ност опред ме ти ле су се и об ли ко ва ле у 

3 Сло бо дан То мо вић, Фи ло со фи ја от кр о ве ња, „По бје да“, Под го ри ца 1996, 237.
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ње го ви ма бо го слов ским дје ли ма у ко ји ма је обра зла гао и бра нио иси ха сте. 
Цио ње гов бо го слов ски и мо ли тве ни опус об је ди њен је и из дат у три то ма 
ко ја је на наш са вре ме ни је зик пре вео Ста ни мир Јак шић, а из да ла „Бе се да“ 
– Из да вач ка ку ћа Пра во слав не епа р хи је бач ке у Но вом Са ду (2012). А књи-
га ко ја са др жи прак тич на мо ли тве на упут ства у тај тип под ви га, Ле стви ца, 
дје ло све то га Јо ва на Ле ствич ни ка, код нас је пре во ђе на дво ја ко: и ра ни је 
на шим ста рим је зи ком и у ми ну ло ме ви је ку на са вре ме ни наш је зик, а и пи-
са но је не ко ли ко сту ди ја са ду жном па жњом и уду бљи ва њем у њен сми сао, 
та ко ђе у про шло ме (ХХ) ви је ку; ту су нај бо љи и нај та на ни ји тек сто ви из 
пе ра ака де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа.

Вар ла ам ни је ин тим но по и мао иси ха стич ко схва та ње да је Бог је дан, а 
да има мно ге ене р ги је. Ме ђу њи ма је и бла го дат Бож ја и бо жан стве но оза-
ре ње. Упра во то – не твар но а по сто је ће, и ре ал но сво јом ви шом ре ал но шћу, 
тре ба ви дје ти као сфе ру и ам би јент Ње го ше ве Лу че и ци је ло га ње ног сви је-
та. То је έλλαμψις, из ве де но од έλ – λάμπω – сја ти, си ја ти, што је имао Адам 
у ра ју до па да. Из Хри сто ва пре о бра же ња љу ди су – сви ко ји су прак ти ко-
ва ли тај тип мо ли тве но сти и уду бљи ва ња, а он да су то ши ри ли дру ги ма, 
са зна ли шта су би ли и шта ће би ти. Тим озрач јем чо вјек се уса вр ша ва пре ма 
сво ме узо ру и ори ги на лу Бо гу – он, сли ка Бож ја. Бо го тво ре ћа бла го дат је 
са мо бит на свје тлост ко ју Бог да је до стој ни ма; она је „хра на ан ђе ли ма“, сла-
ва Бож је при ро де и ље по та Бож је га ви је ка. Њу је мо гу ће ви дје ти тје ле сним 
очи ма, јер је пред мет на, иако ни је тва р на.4

Ово је кра так по глед на уку пан иси ха зам; а по глед на иси ха зам у тра-
ди ци ји Ср ба Ње го шу је, ма кар ма ло, био из бли же по знат: са вез све то га Са ве 
па ње гов на ста вак под Не ма њи ћи ма, за тим ко сов ско опре дје ље ње кне за 
Ла за ра и на ста вак те тра ди ци је под Ла за ре ви ћи ма и Бран ко ви ћи ма све до 
са мо га Ње го ша и ње го вог схва та ња и об ра де ко сов ско га за вје та. Ту сву свје-
тлост чи ни онај гор њи слој ко ји је опре дје ље ње за цар ство не бе ско и ње гов 
при хват, а исто риј ска до га ђа ња и зби ва ња су те кла ис под ње га; а и сам из бор 
кне за Ла за ра био је за ви шу ври јед ност – Цар ство не бе ско, а не за јед ну од 
дви је јед на ке ври јед но сти, ду а ли стич ке он то ло шке осно ве. 

По треб но је на гла си ти да је на оба ла ма Ска дар ског је зе ра би ло, на ро-
чи то у ра ни јим вје ко ви ма, иси ха стич ких под ви жни ка за ко је се зна ло у на-
ро ду, али због њи хо во га пер ма нент но га под ви га пу сти њач ке оса ме они ни-
је су би ли при сут ни и по зна ти у на ро ду. Ме ђу тим, би ла је по зна та ве ли ка 
ис по сни ца Је ле на Бал шић, су пру га Бал ше II, а мај ка Бал ше III, кће р ка кне-
за Ла за ра а вас пи та ни ца мо на хи ње-пје сни ки ње Је фи ми је, и њен ду хов ник 
Ни кон (у за вје ту мо на шке схи ме Ни кан дар) Је ру са ли мац ко ји је био стра нац, 
Грк, и вр ло учен чо вјек, на пи сао је ви ше књи жев них са ста ва: је дан збо р ник 
се чу ва у ма на сти ру Са ви на и мо гу ће је да га је Ње гош ви дио кад је био ђак 
у Са ви ни код сво га учи те ља игу ма на Јо си фа Тро по ви ћа; је дан се, Го рич ки 

4 Хри сֳи ан сֳво, I, Мо сква 1995, 625.
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збо р ник, пи сан упра во за Је ле ну, чу ва у Би бли о те ци СА НУ у Бе о гра ду (Ста-
ра зби р ка, бр. 446), а по ред то га по сто је и пре пис По сла ни ца Је ле ни них и 
дру ги спи си... Зна чи, за ту тра ди ци ју се ма кар не што зна ло у на ро ду. Ње гош 
сва ка ко ово ни је про у ча вао, али ни је био ни без пој ма о то ме.5 Ина че, вр ло 
уче ну сту ди ју Ки при ја на Кер на Ан ֳ р о ֲ о ло ֱ ия св. Гри ֱ о рия Па ла мы (YMCA 
PRESS, Па риж 1950) има мо при ка за ну у на шој ли те ра ту ри.6

Код глав них про у ча ва ла ца Лу че вр ло је при ми јет на – осо би то код не ких 
– ве ли ка окре ну тост ста рим ис точ њач ким из во ри ма: пре да ња – би блиј ска, 
ори јен тал на, ка ба ла, ду а ли стич ка, са др жа ји Књи ге о Ено ху, Ви ђе ње Ва ру хо во, 
ше сто днев ска књи жев ност, ста ро за вјет ни апо кри фи, Пло тин, нео пла то ни ци, 
бо гу мил ски мо ти ви... за тим хри шћан ски ауто ри: Ори ген, па Фи лон Алек-
сан дриј ски, за тим ка ба ла, ма ни хеј ство, но во вје ков на фи зи ка.7 

У пи та њу је њи хо во по зна ва ње тек сто ва – и њи хо вих и Лу че ми кр о ко зма 
– и пе дант но упо ре ђи ва ње њи хо во са Лу чом, осо би то из вје сних де та ља, чак 
и пре по зна ва ње до иден ти фи ка ци је, и њи хо вих нај бле ђих слич но сти; ова мо 
иду, нај при је Ани ца Са вић-Ре бац, за тим Пе ро Сли јеп че вић, па Алојз Шма ус, 
Бра ни слав Пе тр о ни је вић, Иси до ра Се ку лић и дру ги, а на ро чи то је бо гат са 
на во ђе њем гра ђе из то га под руч ја об ра ђе но га кроз не ко ли ко на пи са др Фра-
њо Ба ри шић. Суп тил на раз ми шља ња да је и др Ву ко Па ви ће вић. По не ки од 
њих по ме не, осо би то Пе ро Сли јеп че вић, по не ко дје ло из хри шћан ске ли те-
ра ту ре, па и Ани ца Са вић-Ре бац: Дан теа, Мил то на, Ла мар ти на... али – оно 
што је Ње го шу би ло ту: не што је знао из тра ди ци је, а не што на зи рао ду бо ко 
и не баш до вољ но де фи ни са но, ми сти ку иси ха зма – тај кључ ни и те мељ ни, 
су шти по јам и са др жај ни ко ни да по ме не8. Очи глед но, би ло им је ван сфе ре 
ин те ре со ва ња и да ле ко, пре да ле ко и пот пу но на дру гој стра ни, од под руч ја 
про у ча ва ња. А то је, ре кли би смо, би ла сфе ра, и не твар ног про сто ра под ло-
га, идеј ни нат про стор Лу че ми кр о ко зма, ње го ве ли тур гиј ске по е ме идеј ног 
прет по сто је ћег са др жа ја и нај ми ли је га дје ла као и пје снич ке и ре ли гиј ско-
фи ло соф ске цје ли не, ко ја је – по Фла ша ру, ми то ло гем(а) и фи ло со фем(а). 
Ово је Ње го шев пу то пис фа бу лар ни, те о риј ско-фи ло соф ски и ми то ло шки. 
У пи та њу су три ње го ва свје тло сна ви јен ца: Лу ча ми кр о ко зма – не бе ски, и 

5 Lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je, IV, Ma ti ca srp ska, No vi Sad 1996, 725–726.
6 ви ди: Ди ми три је М. Ка ле зић, у „Го ди шња ку“ (Фо ча), II, 2003, 2,150–160.
7 Јо ван Де ре тић, Ње гош, ци ти ра но по Ми ру Вук са но ви ћу, Ње гош два ве ка, Бе о град, 

ок то бар 2013, 381.
8 Исти на је да иси ха зам – нај са др жај ни ји из раз ово га зна че ња и име ово га са др жа ја 

– Со ња То мо вић Шун дић и не по ми ње, али је исто та ко исти на да се при бли жу је ово ме са-
др жа ју у сво ме ра ду Ње го ше ва свје тло сна ме та фи зи ка, „Ства ра ње“, 2001, 56, 10–12, 35–51. 
упо тре бља ва ју ћи спо ред ни је из ра зе, као не-тва р на (бо жан ска) и тва р на (ство ре на) свје тлост 
па не ство ре на, апо фа тич ка и слич но. Она да је не ко ли ко на во да из Си ме о на Но вог Бо го сло-
ва, Ди о ни си ја Псе у до а ре о па ги та и дру гих, као и је дан ци тат Ге о р ги ја Фло ров ског. Све у 
све му, она се при ма кла пра гу те ме, и с об зи ром на ње но ин те ре со ва ње, мла де го ди не и 
ври је ме ко је је пред њом, вр ло је ра зло жно оче ки ва ти да у сле де ћих не ко ли ко ра до ва ове 
ори јен та ци је она уђе ду бо ко и аде кват но уко ра чи у те му ко јој се при ма кла и отво ри ла је. 
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Гор ски ви је нац и Шће пан Ма ли – зе маљ ски; у њи ма се, осо би то у Лу чи, он 
ви нуо ви со ко, у сфе ре гдје не ма ни че га осим свје тло сти – ра зу ми је се, оне 
не твар не. Та ко, ово је ње гов ви зи о нар ски свје тло сни пу то пис из свје тло сне 
над твар не сфе ре и ам би јен та, из ко смо гра фи је пр ва ге о цен трич на сли ка 
све ми ра, али са мо ли те рар не при ро де у сфе ри са ме не твар не свје тло сти. 
Ов дје ве ћи на ње го вих про у ча ва ла ца ви ди уче ње о ње го вој пре ег зи стен ци ји 
и анам не зи, а два ства ра ња – јед но у сви је ту не ма те ри јал них „иде ја“ и „умо ва“ 
и дру го у сви је ту ма те ри јал ном. 

Да кле, ка ко год окре не мо, у иси ха стич ки про стор не мо же мо ући до 
ми са о но, ма штом, осје ћа њем, јер је то пред о сје ћај, пред у ми шљај, прет по-
сто ја ње9. Ми вла ди чи ну иси ха стич ку Лу чу не мо же мо да схва ти мо ни 
друк чи је ни при мје ре ни је, од но сно аде кват ни је, до као деј ство бо жан ске 
ене р ги је и оза ре ност и пре о бра же ност чо вје ко ве ин ди ви дуе пој мом за вје та. 
По ре ђе ње са слич ним мо ти ви ма и из во ри ма у ли те ра ту ри, гдје их је оста ло 
код ком па ра ти ста и не и ден ти фи ко ва них, упу ћу ју на то да „мо ра мо ра чу на-
ти са на ма не по зна том ли те ра ту ром“,10 да ју нам мо гућ но сти и чак као да 
не му ште упу ћу је да се окре не мо пра во ме иси ха зму, ма да то ова аутор ка не 
ка же из ри чи то – да ли за ову прак су и те му ни је зна ла, да ли јој ни је до шло 
на ум по ве зи ва ње с њо ме? За то је од при је ке по тре бе да са гле да мо да је иси-
ха зам за чет на Ис то ку – Еги пат, Си ри ја, Па ле сти на, Си нај – али се на ро чи-
то ис по љио на Ато су и Бал ка ну: Ису со ва мо ли тва му је би ла нај ду бљи и 
нај ин тим ни ји до жи вљај. Би ће под ви жни ка се обо жу је Бож јим би ћем – не 
су шти ном Бож јом, не го ње го вим не твар ним ене р ги ја ма. Ов дје се већ осје ћа 
син те за бо жан ско га и чо вје чан ског, за раз ли ку од за пад не тен ден ци је – се-
ку ла ри за ци је. За иси ха стич ку ек ста зу и ус хо ђе ње зна ју и ста ре срп ске би о-
гра фи је: си ха сти ри ја или мол чал ни ца Св. Са ве у Ка ре ји је кон кре тан по да-
так о то ме од по чет ка XI II ви је ка, а Ти пик ка реј ски је упут ство за прак тич но 
др жа ње тог под ви га и ње го ва пра ви ла. У пи та њу је вид мо на шко га жи во та 
ко ји зах ти је ва ми ро ва ње, уса мље ност и мо ли тве но спо кој ство, ак тив но и 
са др жај но ти хо ва ње без ри је чи. Та прак са и ње на вје жба пр вен стве но се од-

9 У на шој ли те ра ту ри не ма, ре кло би се, мно го дје ла из иси ха зма, би ло да су у пи та њу 
пре во ди, би ло ин тер пре та ци је. Али то је са мо да се чи ни, да из гле да, јер то убје дљи во де ман-
ту је на ша са вре ме ни ца Ве сна Ри стић сво јим ра дом Иси ха зам у Ср би ји, Цен тар за цр кве не 
сту ди је, Ниш 2006. го ди не. Ово је ти пич на би бли о гра фи ја мно го ши ра и об у хват ни ја но 
што смо ми ми сли ли, има ју ћи увид у на шу ли те ра ту ру. Чи та лац ће да се за чу ди кад ви ди 
ко ли ко има са мо име на, па чи јих – не са мо срп ских, не го и из ра ни је га вре ме на, оних оп-
ште сло вен ских под ви жни ка ко ји ма је иси ха стич но усмје ре ње и обра зо ва ње би ло глав но, 
па ка сни је дру ги на ши ауто ри ко ји су до ди ри ва ли иси ха стич ка пи та ња, осо би то у књи жев-
но сти и исто ри ји кул ту ре. Да кле, па жљи во про у чи ти иси ха стич ку би бли о гра фи ју код Ср ба 
ве о ма уче не и оба ви је ште не аутор ке Ри стић и про ши ри ће се хо ри зон ти и обо га ти ти са др-
жа ји и увид у ову те ма ти ку, и то из мно го ра ни је га вре ме на но што се сти че ути сак кад се 
чи та ју са мо но ви ја дје ла на ше ли те ра ту ре о овом пи та њу. 

10 Ани ца Са вић-Ре бац, Лу ча ми кр о ко зма од Пе тра Пе тр о ви ћа Ње го ша – ци ти ра но 
по Вук са но ви ћу, 151.
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но се на ум но мо ли тве но дје ло ва ње чо вје ко ва ср ца ко је је сре ди ште лич но сти. 
Под ви жник кроз ово до жи вља ва сво је лич но обо же ње као по че так пре о бра-
жа ја, и дру гих љу ди и сви је та.11

За ова кву са бра ност ка кву је нај лак ше по сти ћи у ври је ме по ста, кад је 
под ви жник већ усмје рен у том прав цу, кад је мо ли тве ност ин тен зи ви ра на, 
ве о ма је и те мат ски и кли мат ски, у ду хов но ме сми слу нај а де кват ни је ври-
је ме за си ла же ње у се бе, пре по род и пре о бра жај у се би. То је ври је ме за 
об ла го да ће ње. Упра во у ври је ме ча сно га по ста Ње гош је пи сао Лу чу ми кр о 
ко зма.12 Ме да ко вић из пр ве ру ке го во ри и пи ше: „Дје ло Лу че ми кр о ко зма 
бе ше вла ди ци нај ми ли је. На овом дје лу ра дио је уз ча сни пост за шест не-
ђе ља не пу шта ју ћи ни ко га к се би до ме не. Он бје ше уду бљен у сво ју по е зи ју 
и ра до чи та ше све оне пје сме ко је има ху уз ви ше ног по ет ског по ле та“. Ово ври-
је ме и ње го ва глав на пре о ку па ци ја пред ста вља ју Лу чи но мо ти ви са ње и пра зник 
Вас кр са ко јем је пост усмје рен, па се и пост и Лу ча за вр ша ва ју Вас кр се њем 
ко је је про сла вље ње обо го чо вје че ња и на мјен ски циљ по ста. Вје ра у бе смрт-
ност ду ше, по ред вје ре у Бо га – то је глав ни стуб Ње го ше ве ре ли ги је.13

Ова ква Лу ча је сва ка ко нај бли жа иси ха стич кој кли ми и те ма ти ци, уну тра-
шње му бо гат ству из ра же ном кроз ри је чи и ви зи је – та ко да тва р ни са др жај 
њу не бе ски раз ви је ну, у сфе ри не твар не свје тло сти – и то пли не и то пло те 
– и ње но га без гра нич ја, и без вре мен ских рит мо ва, нај бли же по и ма и нај аде-
кват ни је при ка зу је та сфе ра и мо ли тве на пре о ку па ци ја – од но сно, њен сви-
јет, иде је, по у ке... Ње ни под ви жни ци, иси ха сти и њи хо ви про у ча ва о ци ко ји 
то ин тим но во ле – та ко ђе и ра до прак ти ку ју пи шу ћи о том ис ку ству и о 
ду би ни и та на но сти ње го ва до жи вља ја. Њен ам би јент је у ви со ко ме над не-
бе сју и над тва ри (ко ја је у пред вре ме ну); она је, да ље, пред твар на и не твар на 
и ње на по ру ка и по у ка ти ме ни је по там ње на, не го, на пр о тив, бли ста – при-
јат но и то пло. 

Сви јет и кон цепт Лу че ми кр о ко зма је ви ше на уч ни ка – фи ло со фа и пје-
сни ка – про у ча ва ло из ну тра гле да ју ћи ње го ве рит мо ве и њи хо ву свје тло сну 
не ма те ри јал ност. Сви они у њој ви де увод и два ди је ла: увод је По све та 
Си му Са рај ли ји – Си ме о ну Ми лу ти но ву, то је ње на фи ло соф ска про ле го ме-
на; за тим до ђе I дио (I и II пје сма) ко ји го во ри о не бе ско ме тра жи тељ ском 
пу то ва њу на не бо, док не до ђе до ја сно га сје ћа ња, а он да до ђе II дио (III, IV 
и V пје сма) ко ји го во ри о сје ћа њу на сво је пје снич ко тра жи тељ ско пу то ва ње 
на не бо, а VI пје сма го во ри – али у фор ми фу ту ра о Зе мљи и чо вје ку на њој.14 
Ина че, о раз ви ја њу те ме, од но сно ви зи је, има спек та ку лар них драм ских при-
зо ра, али ко ји се од ви ја ју у без гра нич ју и над тва ри. Пје сма V је нај оп се жни-
ја: у њој је спек та ку лар но при ка зан ве лик бој ан ђел ских ле ги о на, вје р них 

11 Ен ци кло пе ди ја пра во сла вља, II, „Са вре ме на ад ми ни стра ци ја“, Бе о град 2002, 800–801.
12 Ми ло рад Ме да ко вић, Пе тар Пе тр о вић Ње гош, у Но вом Са ду 1882, VI II.
13 Шма ус, исто, цит. по Вук са но ви ћу, 207.
14 др Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ре ли ги ја Ње го ше ва, Бе о град 1911. 
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Бо гу, и по бу ње них ан ђе ла, при ста ли ца Са та не15. И кад се у за вр шној пје сми 
(VI, 20 и да ље) по ми ње ства ра ње сви је та, то је у фу ту ру, и да ље до са мо га 
кра ја епа – та ко да ства ра ње тва р но га, ма те ри јал ног сви је та уоп ште ни је пу на, 
тва р на ре ал ност, не го са мо план да ле ке, не до глед не бу дућ но сти. У ства ри, 
он је ство рен али ни је при ка зан. Ре че но је да „Адам пре ђе не бе ску гра ни цу“ 
(ЛМ VI, 201) а не да је ство рен, па је он над твар ни си шао у тва р ност. 

Са др жин ски пре глед Лу че ми кр о ко зма 

Посвета

Увод у Ње го ше ву Лу чу ми кр о ко зма је прак тич но ње на По све та: ту је 
на го ви је ште на ње на те ма ти ка. То ни је са мо за то што је она на по чет ку спје ва, 
не го за то што са др жи и из ра жа ва – ма кар крат ке на зна ке – ње ну те ма ти ку раз-
ми шља ња. Ту је, ис пред оста лих, и пи та ње ко је већ сто и ви ше го ди на ква-
ли фи ку је Ње го ша као хе те ро док сног ми сли о ца, ја сни је и отво ре но ре че но као 
је ре ти ка – пи та ње пре ег зи стен ци је ово га тва р ног сви је та или ег зи стен ци је Бо-
га Тво р ца ко ји прет хо ди сво јој тво ре ви ни, сви је ту, и има план о ње му и ре а-
ли зо вао га је, или је то – ка ко је то ми шље ње ухва ти ло ко ри је на и вла да већ 
сто ти ну го ди на – пре ег зи стен ци ја ово га тва р ног сви је та, а што уоп ште ни је 
та ко, јер за ми шље но и оства ре но, од но сно от кри ве но и при ка за но, ни је исто. 

Е, то је пи та ње ко је зах ти је ва уно ше ње ло ги ке и хро но ло шког по рет ка 
у гра ди во ко је се про у ча ва и из ла же; до ду ше, по што је ту ри јеч о сви је ту 
при је ње го ва ства ра ња, од но сно при ка зи ва ња, као иде ји и ни је у пи та њу 
то ли ко ло ги ка ко ли ко по ре дак по сто ја ња у над твар ној сфе ри свје тло сти и 
по е зи је, он да је ци је ло пи та ње окре ну то. 

Из два де се так стро фа про грам ског по чет ка не ви ди се ни шта кон крет-
но и тва р но што прет хо ди ства ра њу. Го во ри се о сви је ту ко ји је био са мо 
Бож ја ми сао у пре срет њем бла жен ству, а не о тва р ној тво ре ви ни јер се она 
не ви ди. Оно што чо вје ка ин те ре су је је „нај ви ша та и на“ (ЛМ, По све та, 28) 
ко је су „у гро бу кљу че ви“ (ЛМ, По све та 30) и до њих се не до ла зи, што зна чи 
да је она не до се жна и не до знај на. При је све га, то је над твар ко ја прет хо ди 
ство ре ној тва ри, све му ство ре ном. А у „вре ме ном и бур ном жи ли шту / чо-
вје ку је сре ћа не по зна та“ (ЛМ, По све та, 91–92) – та, сва ка ко, пред твар на, а 
о тва р ној не ма још ни по ми сли ни по ме на, јер ње још не ма у сфе ри ко смо са, 
ма кр о ко смо са, не го са мо у ње го вој Лу чи ми кр о ко зма ко ја је Ње го ше ва и 
ду бин ска и ви син ска прет по чет на пре о ку па ци ја.

Бог ће тек да ство ри тва р ни сви јет и у ње му чо вје ка, сво ју тва р цу иза-
бра ну (ЛМ, По све та 134), и уче ству је у Бож јој бла го да ти узе тој у цје ли ни. 
За то је чо вјек иза бра на твар твор ца (ЛМ, По све та 134) и тај на нај ве ћа (ЛМ, 

15 Де ре та, исто, цит. по Вук са но ви ћу, 377.
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По све та 133) чо вје ку. Он има бе смрт ну ду шу ко ја ће ући Бож јим уда хом у 
тва р но ти је ло и ти ме ће чо вјек по ста ти ду ша жи ва (I М 2,7). Жи ви чо вјек из 
чи је по зи ци је пје ва Ње гош је са мо иде ја, искра у пра ши ни ко ја ће тек да бу де 
ство ре на – он је лу ча или зра ка, та мом об у зе та, а не ре ал но тро ди мен зи о нал-
но ти је ло. У чо вје ку као та квом огле да ће се свје тло искре или лу че Бож је. 
Сла би чо вјек је то ли ко и та ко слаб да не по сти же Бож ја дје ла, а Бож ја искра 
је ско чи ла са не бе ско га ог њи шта. Све мо гу ћи Бог шап ти „са мо ду ши пла ме-
на по е те“ (ЛМ, По све та 170). Све у сви је ту је ма ло и ни штав но у по ре ђе њу 
са оп штим оцем по е зи је, ства ра ња. За то та кав зна – али не сам од се бе, не го 
од Бо га – ви ше и ду бље од оста лих. По зив по е те је све ште ни, јер је ње гов 
глас ути цај не ба – лу че ко ја је у чо вје ку ру ко во ди тељ, а ди ја лект му је ве-
ли чан ство тво р ца (ЛМ, По све та, 180). 

1

Про стор рад ње и раз го во ра је „бес крај ни оке ан во зду шни“ (ЛМ, I, 4) у 
ко јем су сун ца са мо сви је тле ка пље – то ли ки су ту раз мје ри и ди мен зи је. 

Јед не но ћи кад је бу ра би ла до бро раз је ча на, си ну чо вје ку зра ка пред 
очи ма и он за чу глас као глас ан ђе ла – зна чи, ви јест је од о зго; а та ви јест, 
од но сно, вје сник, ка же да је он сјај на зра ка бе смрт но га (не у га сло га, не у га-
си вог!) ог ња чо вје ко ве по мра че не ду ше. Њим се сје ћа – да кле, ти пич на анам-
не за – што је из гу био (ЛМ I, 36). Све је дру го, сви ви јен ци уза луд ни, јер, 
ка же да он је ди ни зра ке, а то зна чи: пре пре ке, за вје се, за сто ре, про ни че „и 
до пи ре на не бе сна вра та“ (ЛМ I, 39–40). 

Чо вјек тре ба да зба ци са се бе те гот ни оков фи зи че ски (ЛМ I,95–96), 
ти је ло, ко је ни је ни шта дру го до „ру чак га да пу зе ће га“ (ЛМ I, 98). Да кле, 
Ње го ше во схва та ње ти је ла је бес цје ње у од но су на лу чу ко ја је не бе ско га 
по ри је кла. Лу ча је из над све га тва р ног, јер је она од Оца пре вјеч но га ко ји је 
„ста риј’ на ча ла и кон ца“ (ЛМ IV, 30).

Ви нут у гор ње сфе ре, чо вјек чу је „гла се не бе сне му зи ке“ (ЛМ I, 156). 
Та да га је не ко пре нуо и за ру ку ухва тио да се диг не и на сла ђу је по гле де, 
гле да ју ћи пре див не Бож је тво ре ви не, пре дје ле. Ви со ка во ља, а то је Бож ја 
во ља, на зна чи ла је ан ђе ла чо вје ку за вје сни ка и чу ва ра. Он је по чео да га 
пра ти и па зи от ка ко је пре шао сфе ру ме те жа и вјеч но сти и про вео га кроз 
го ми ле гро мо ва. То је чо вје ку по треб но, јер све што „блат ној зе мљи при на-
дле жи (при па да), / то о не бу по ња ти ја (пој ма) не ма“ (ЛМ I, 197–198). Дух 
не бе ски про вео је чо вје ка и по ка зао му као што мај ка па жљи во во ди упла-
ше но ди је те и по ка зу је му пра вац и пут док га не утје ши и вра ти се би. 

Ужа сни сви јет зо ве се ад, а цар му је Са та на, мрач на ду ша и мр зи тељ, 
ко јем је је ди на утје ха зло. Он је ли шио све то га бла жен ства не бе ске вој ске и 
по ву као их у мрач на цар ства на бес крај не му ке. И ад (као про стор) и ње гов 
цар Са та на, бе смрт ни су, али ни ти су све моћ ни, ни ти ће би ти уни ште ни, 
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вра ће ни у ни шта – тач ни је: ни у шта. За то ад ни је – ни ти ће би ти – пу стош, 
по нор, пра зни на: та мо су „па кле ни ду хо ви“ (ГВ 42).

2

Као што Сун це ба ци сво је зра ке на го ру Ча ма ла ра (Хи ма ла ја), та ко 
тре ну бе смрт ни ан гел на сјај но ме не бу ви шње га, и ме не уне се у не бе сни 
пре дио. До шли смо на из вор чу де са, у цар ство свје тло сти, на ва ло ви ма зе-
маљ ским, ог њем осве шта не љу ба ви. Ов дје је крај на шим си ла ма. Умје сто 
очи ју да се по ја ве два сун ца и да чи тав ви јек пра те вла да о ца не ба, њи хо ви 
по гле ди не би мо гли по гле да ти ве ли чан ство не бе ске ље по те. Ја обра тим не-
бе ске по гле де у про сто ре не бе ске рав ни не. По гле ди се то пе, а је зик мр зне. 
Ко ће те, Тво р че, ра зу мје ти? То су мо гли бе смрт ни ду хо ви. Пре му дрост је 
вјеч на са чи ни ла сво јом вје штом ру ком план не бе са. Све ште ни ред ца ру је на 
све му. Сре ди ном ши ро ких по ља те че ри је ка бе смрт но сти. Та ла си су јој бе-
смрт не лу че, ток бе смрт на иде ја а оба ле су од чи ста ру би на. На сва ко ме 
ли цу ан ђел ском бли ста са вр шен ство Ство ри те ља (ЛМ II, 105–106). Ова тај-
на ви со ког про ми сла оста је не по сти жна и за бе смрт не ство ро ве. На вр ху го ре 
су трон и па ла та пре вјеч но га ца ра. Бог је сам се бе вјен чао над вјеч но шћу и 
над вре ме ни ма (ЛМ II, 151–153). Из по но ра ни шта ви ла свје то ви, по зва ни из 
ха о са нео б дје ла но га, ле те ро је ви ма те се кр сте и на до је лу ча и по ста ју ва зду-
шна свје ти ла. Сад си за до во љан ка да ти је Тво рац до пу стио да му по гле даш 
сви је тли пре сто и ље по те све ште но га ра ја. Овај ко ји го во ри је из ле ги о на 
ар хан ге ла Ми ха и ла. Он му је ре као: „Ту ти сје ди и во де се на пиј / са би стро-
га тво га ис точ ни ка“ (ЛМ II, 304–305), он ће ти на кнад но от кри ти „стра шну 
суд бу тво га па де ни ја“ (ЛМ I, 42). По сли је ду го га пу то ва ња тај на му је от кри-
ве на, али кад се тек на пио во де са из во ра, и са знао је то та ко 

ка пред ме те што за со бом ви диш
у сви је тлом ли цу огле да ла
(ЛМ II, 319–320)

– ре тр оп спек тив но, без окре та ња на зад. Зна чи, апо фа тич ка те о ло ги ја са др жи 
и ис по ља ва ми стич ну ду би ну ко ју и ка кву не ма ју ни јед но под руч је и про-
стор људ ско га ду ха. А то је та ко за то што је жи вот ши ри од зна ња, а вје ра од 
до ка за ра зу ма: њен је про стор без гра ни чан – иде до кле се же. 

3

Све мо гу ћи на тро ну сје ди ја ше (ЛМ III, 11). Пре ма ње го вом пре сто лу 
свје то ви из ни ца ху из мрач но га цар ства. Ње гов пре сви је тли ум бли ста ства-
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ра лач ком по е зи јом. Ја сам – го во ри Го спод – је дан (је ди ни) ко ји мо гу да 
ства рам и ко ји сам вјен чан све мо гућ ством (ЛМ III, 45–46), ме ни је јед но ме 
по кор но све у про сто ри ма и под про сто ри ма; да ме не не ма оста ло би без број 
свје то ва ис под обла ка ха о са. Да од сту пим од све те ду жно сти цар ство мра ка 
би оста ло вјеч но (ЛМ III, 49–50). Остао би не по зна ти број свој ста ва под ха-
о сним обла ци ма, у мрач но сти, ни ко ме по знат до ме ни. Ко ли ко сам имао 
по сла док сам ври је ме отео мра ку из ње го вих усло ва, пу стио га да ле ти сло-
бод но по вјеч но сти и по цар ству да на? 

Јед но грд но мрач но цар ство је би ло ра ши ри ло сво ју вла ду. Њи хо ви на-
ка зни хо ро ви ула жа ху у по ља не бе сна, и то гр ди ло ни ко не зна опи са ти осим 
ме не, али се све што не го ри, мом тро ну не сми ја ше при ма ћи, јер их мо ји 
по гле ди са ти ра ху. 

Ври је ме ће до ћи ка то ме ци љу да се мрач не безд не осви је тле. Ја сам 
за же гао пла ме не бу ре у пред је ли ма но ћи и ха о са. На чел ни че гу стих ре до ва, 
кад пра ме но ви зра ка сви је тлих за жде сво јим пла мом ноћ ну ма су и ње но 
ли це и рас пла чу га у сви је тле зра ке, кад мрач не тач ке ни гдје не бу де, до 
гра ни ца и из над њих, кад јој гну сни об лик по ги не, кад сви кра је ви за плам те 
свје тло шћу – та да ће оп шти тво рац по чи ну ти и ис пу ни ти свој све ти за вјет. 
Та да ће и мо ја отаџ бин ска ду ша ла ко при те ћи свјет ско ме ми ру и по гле да ти 
са за до вољ ством ра до окру ње не (кру ни са не) сво је ства ри. 

Ја сам, ка же, сам по се би био и ни шта дру го не мо же би ти (по ста ти) 
са мо со бом и са мо по се би и од се бе, јер је про тив за ко на при ро де ко ја пе чат 
мој но си на сво ме ли цу (ЛМ III, 142–143). Ко га сам вјен чао на бе смрт ност 
тре ну так су му ми ли о ни вје ко ва (ЛМ III, 147–148). Мо ји су ко ра ци бо жан-
стве ни. Са мо ја то мо гу на зва ти про сто ром. 

Ар хан гел Ми ха ил го во ри: про стор је је ди но ме те би, Бо же, по знат; ево 
ка ко ја ми слим о све му: сјај пре сто ло др жног не ба је нај сјај ни ји и нај ве ћи, зна 
се: он је сре ди на све га про сто ра, за ми шљам да су оно око ње га ми ли о ни ко ла 
(кру го ва). Да ља ко ла об у зи ма ју бли жа као што ма ли шар (сви јет) об у зи ма ве ћи. 
За то је до ње ко ло ве ће и са ви ше ша ро ва. Из ово га што сам ка зао ја до пи рем 
до гра ни це мра ка, а њих ме ћем ко ли ко свје тло сти – та ко ра зу ми јем про стор. 

Ар хан ге ле ви со ко га ума (ЛМ III, 180) чи ниш част тво ме ство ри те љу. 
Тво рац му од го ва ра да не зна зна че ње про сто ра. Да се оба ова про сто ра, 
мра ка и свје тло сти, сли ју у је дан сви је тли про стор зра ка, пре о бра те и пра-
вил но сли ју, и да се овај сви јет пру жи пра во у нај та њу жи цу пре ко рав на 
про сто ра, овај би про стор био са мо јед на тач ка. Ум је са мо је дан без гра ни-
це, а сви дру ги умо ви су крат ко у ми (ЛМ III, 199–200). 

Све ти о ни че, кру ни сан прав дом (ЛМ III, 211–212), ре че Га врил оцу пре-
вјеч но ме: Са та на је остао на сво ме пре сто лу ме ђу сво јим хо ро ви ма. Тај сви јет 
оста је вјеч но, али на о па ко га усмје ре ња и деј ства.

Бог го во ри: Ар хан ге ли пр во пре стол ни ци, ја ћу сад не што учи ни ти што 
ће ус ко ле ба ти ва ше ду ше: гор да се ду ша Са та ни на обу кла у цр ну ха љи ну, 
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хо ће да по ко ле ба сви јет и да га ба ци у вјеч ну по ги би ју, и се бе и сво је пу ко ве. 
Са мо ова гор да и па ко сна ду ша узе ла је и за че ла у се би име зла и раз ви ла 
„зна ме стра да ни ја“ (ЛМ III, 231–232), то јест зна мен, знак стра да ња, али је 
ње го ва не бла го род ност пре ма Оцу нај ве ћа по гре шка.

Ову гор ду по ја ву ус ко ле ба ле су мрач не бу ре, али га ни је мо ја ру ка по-
пе ла на гор њи трон и да он та мо на ста вља но ви круг не бе ски. Зар се бо ји да 
ме не по шту је ко ји сам ве љи (ве ли ки) шар утвр дио на ла ком ва зду ху, ко ји 
сам (ва здух) ока јан на си јао сјај ним остр ви ма, и вјен чао их све тим маг не ти-
змом, те по гле дом др жи је дан дру ги. 

За ко ни су оп ште га по рет ка: мој ама нет је жи вот при ро де. Да их поч ну 
сви свје то ви ру ши ти мо ја би се ру ка на њих ди гла с ужа сним гње вом. Ја бих 
их све раз дро био у ко ма де, са гнао у по но ре, па бих дру ге свје то ве вас кр сао 
из мр тво га кри ла.

Али зли дух је окре нуо Ада ма, а ње го ва гор да ла ко вјер ност ба ци ће их 
у пла чев но ста ње. 

Мо је све ви де ће око ви ди Са та ни не на мје ре: на ми слио је да за мет не 
бу ру на рав ни ма не ба ши ро ко га, да ће вас по би је ди ти а ми сле ћи – пре сто ће 
пре ки ну ти ла нац ко ји то др жи и то ће све па сти у мрак. 

Осли је пље на ду ша Са та ни на ми сли са мном вла ду да ди је ли (ЛМ III, 
293–295), и да смо по сли је ску па ми ро твор ци. Обе ћа је Ада му по част на не бу. 
Ар хан ђе ли јед но гла сно: Ах, пре сил ни Оче, чу до да нас не смр зо ше у кри-
стал не ступ це те дви је крај но сти: тво је све мо гућ ство и сље пи ло Са та ни но.

Бог ре че: отров но шћу на до је на ду ша и за па ље на за ви шћу пут исти не 
ни кад ви дје ти не ће ни ти оку си ти бе смрт не сре ће. Са та на је ли шен све ти ње 
обра тио Тво р ца на стра шни гњев (срџ бу) и злу вјеч но ме по ди гао ка те дру 
(ЛМ III, 328–330). Он је до шао ми шљу до глу по сти да је ми ро др жни ла нац 
ве зан за ал ма зне не бр о је не ступ це. Не зна да је то све мо гу ће сло во ство ри-
те ља ко је про стор пу ни свје то ви ма, а свје то ве ан ђе ли ма. 

4

На по чет ку ове (IV) пје сме по ја вљу ју се Са та на и ар хан гел Ми ха и ло 
ко ји го во ри Са та ни: зар си се ри је шио да сур ваш у по ги би ју се бе и ле ги о не 
ко ји су ти под вла шће ни; зар сми јеш да се на зо веш не при ја те љем Оца сво га 
и Оца сви је та ко ји те је из јед но га ато ма пре тво рио у вјеч но га ду ха и кру ни-
сао не бе ском кру ном? Ах Са та но, обра ти по глед па ви ди пре сто пре вјеч но га 
Оца: он је ста ри ји и од по чет ка и од кра ја (ЛМ IV, 28–30) – вје чан је и ре тро -
спек тив но и пер спек тив но. По зи ва за тим Са та ну, ду шу из гу бље ну, да се 
обра ти, али он од би ја, на зи ва ју ћи Ми ха и ла по доб ним по чи ну (ЛМ IV, 44), 
мо жда и ма ло ни жим, што ће ре ћи – слич ним, а не јед на ким, на ста вља ју ћи 
да ље да има свој план и да су му гор ка сва бла жен ства не ба док сам не по-
стиг не не бо. Ина че, ка же да ље, ра ди че га ме је Бог бу дио из вјеч но га сна? 



131

Из ово га из ла зи да је Са та на ви ше во лио да је остао у мра ку не го што је 
иза шао на свје тлост. Па да ље при ча да га је и – као и све оста ло – Бог ство-
рио, ри је чи ма: „Тај ни слу чај наш је отац био“ (ЛМ IV, 81) и ство рио нас је 
„да пра ви ло би ћу на чи ни мо / и гор до сти мет не мо гра ни цу“ (ЛМ IV, 85–87). 
Да ље го во ри о па ду пр вих не бе са и о на став ку ко смич ке ка та кли зме ка да 
„безд не глад не отво ри ше уста“ (ЛМ IV, 120). Са мо за тре ну так ока по па да ше 
сва бо жан ства са пре сто ла и стр мо гла ви ше се свје то ви. Не мо же се умом 
пред ста ви ти ка ко је из гле да ло кад су хи та ли на по греб свје то ва. На ста ла је 
ка та кли зма свје то ва, са мо је је дан остао на не ка квој сли је пој суд би ни. Ка мо 
сре ће да је и он пао у гроб ни цу (оста лих) свје то ва и да је цар ство но ћи сву да 
по га си ло зрак свје тло сти.

Из ха о са здро бље них не бе са не бе ски вла да лац по че да ства ра ма ле свје-
то ве и да их пу ни (на се ља ва, на ста њу је) сла бим жи те љи ма ка ко би му све 
би ло по кор но. Са та на тра жи да са Бо гом по ди је ли вла ду на ши ро ким не бе-
ским рав ни ца ма и по диг ну па ла не бе са. Тад се ку не да ће он и ње го ви ис пу-
ни ти на мје ру. Гу сти ле ги о ни се ко ле ба ју као зре ла жи та у по љу. Са та ни ни зло-
у ми шље ни ци иду к ње му ра ди до го во ра; па их на бра ја пи шу ћи им име на 
на о па ко: Ал ззенк – кнез зла, Ил зхуд – дух зли, Но е ло пан – На по ле нон, Аске ла 
– Алек са (Алек сан дар Ве ли ки)... они се ку ну Са та ни да ће му би ти дру жи на 
вјеч на, са мо да одр жи сво ју ри јеч – да их кру ни ше са мо др жа вљем, сва ко га 
на по јед ном сви је ту. Сви зло у ми шље ни ци Са та ни ни су исто риј ски ре ал на 
ли ца, али – свјет ски за во је ва чи са мо га вр ха, са име ни ма на о па ко ис пи са ним. 
Ово већ до вољ но ја сно го во ри о на о па ко ме усмје ре њу и Са та не, и ње го вих 
са рад ни ка и спро вод ни ка, и о на о па ко ме, не га тив ном зна че њу то га цар ства. 

5

Ти хи по кој не ба пре тво рио се у стра шно по зо ри ште/при зор. Дво ји ца 
вој во да при пре ма ју ле ги о не за на пад: ре ђа ју се на ве ли ким по ља на ма с обје 
стра не на по ре до, а дру ги сто је при пре мље ни за бој. Та кав из глед пред ста-
вља ју дви је стра шне вој ске, при пре ма ју ћи се за кр ва ву бор бу. Због то га за-
тут ња ше дви је стра шне вој ске сил ном је ком стра шне вој не му зи ке. Бој на ста 
ме ђу бе смрт ни ма; у пу ној сви ре по сти над гор ња ва ју се вој во де ко ји ће ве ћу 
сви ре пост по ка за ти. Опи је ни зло бом ди гли су бој про тив Све мо гу ћег. По-
ло мље не сан те ле да иду у ко ма ди ма низ во ду као што ви диш у не бе сној 
бор би из ло мље не шти то ве и оруж је. Ја ро сни бој тра је два да на сви је тла и 
дви је но ћи сјај не. С обје стра не су мно ги вој ни ци по ги ну ли и огре зли у ра-
на ма. Два да на и дви је но ћи тра је же сто ки бој. Онај ко ји је по ги нуо, на пи је 
се во де бе смрт но сти, ма ло пу ту је па од мах оздра ви. Тре ће га ју тра од сту па 
Адам са по ка ја њем у ду ши, а на ње га се жа ло сти во љу те Но е ло пан, Ра зец и 
Аске ла што је из дај ством по мра чио част сво га бун тов ног ле ги о на. Адам се 
по вра ћа / од у ста је од уста ја ња про тив Тво р ца. Упо знао је ка сно сво ју грд ну 
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по гре шку и шта зна чи име Све мо гу ће. Сан га сти же на ог ње ној ко ле сни ци 
у ко јој је ви дио стра шно раз гње вље ног Тво р ца. То га је ужа сну ло и упла ши-
ло. По сли је то га су ле ги о ни дво ји це вој во да по тје ра ли збу ње ног Са та ну и 
ње го ву из гу бље ну вој ску и до тје ра ли их до гра ни це не ба, а он да их утје ра-
ли у не си ти без дан, раз бук тао смр дљи вом сти хи јом. Бо го мр ски цар са сво-
јом вој ском по то ну у ту рас плам са лу сти хи ју. Пра вед ни бич све мо гу ће ру ке 
вра ти нас на гра ни це вјеч не по ги би је. Та да нас све око ва ше ле ги о ни ко ји су 
би ли вје р ни не бу и упу ти ше нас на не ки шар (сви јет) да но си мо лан це. – Не-
бе ски не при ја тељ са ја ро шћу про ду жу је бит ку, све же шћу и очај ни ју. Те шко 
је би ло са вла да ти от пад ни ка не ба и ње го ве пу ко ве у кр ва вој би ци. Тре ћи 
дан је про шао, а уве че се два вој во де пред ста ви ше Твор цу пред пре сто лом. 
Они умо ља ва ју пре ми ло сног Оца да да оруж је јед не и дру ге вој ске и на о штри 
смр то но сним уда ром, јер су их већ ба ци ла у смр то но сно оча ја ње ху ље ња 
Са та ни на. Бог то од би ја, јер ка же шта је јед ном вјен чао бе смрт но шћу, не ће 
смрт до жи вје ти (ЛМ III, 147–148). Че као је по ка ја не не при ја те ље опи је не 
зло бом. Ми слио је да ће се они сје ти ти ње го во га да ра вјеч ног бла жен ства, 
али они се на то и не окре ћу.

Не прав да Са та ни не ду ше је цр ни сви јет зла из ли ла у сви јет тва ри. То 
је ад, му чи ли ште зло га ца ра. У пи та њу је по го ле ми шар (сви јет). То је ма са 
цр на и пла чев на (ту жна). Ту су стид и огањ раз љу ће ни нај ви шом крај но шћу. 
Опи су је да ље ад ске му ке и не при ли ке из ме ђу дви је су пр от не сти хи је. Сју тра 
ће гра ну ти дан че твр ти и чу ће сју тра удар све мо гу ћи. Не прав да Са та ни не 
ду ше је из ве ла у ва здух цр ни шар зла. Да ље је ри јеч о злу. 

Све мо гу ћи је свр шио сво ју ри јеч и об ја вио вје р ним вој во да ма стра шну 
ка зну и вјеч ну по ги би ју не при ја те ља би ћа и ње го вих са пут ни ка. Ар хан ђе ли 
са по бо жно шћу одо ше од ви шње га пре сто ла ме ђу вје р не не бе ске пу ко ве ко ји 
су во ди ли бор бу са ца рем ада, да и они уђу у бој хуч ни. „Ху че стра шно ад ски 
ура га ни, / а вул кан ска мрач на гр ла је че“ (ЛМ V, 322–323).

По ка за се дан че твр ти на не бу са нај ви шом бој ном же сти ном. Гор да 
гла ва Са та ни на већ је ми сли ла да је по бјед ник, не зна ју ћи да је пре пу нио 
ча шу сво је суд би не цр ним отро вом. Све мо гу ћи је сје дио на тро ну на о ру жан 
све мо гућ ством стра шним и ње го ви пла ме ни по гле ди си је ва ху са ужа сном 
љу то шћу/љу ти ном. Сви јет се ства ра из ха о са, во љом Све ви шњег по ста до ше 
не бе ски ку ри ри (ко ме те). По бје ди тељ ба ци стри је лу на Са та ну, от пад ни ка 
не ба, и ти ме по ра зи не вјер не пу ко ве. 

Дво ји ца вр хов них во ђа окре ну ше ве ли ке пу ко ве да тје ра ју от пад ни ка 
не ба из пред је ла бла же но га жи во та у тар тар ску мрач ну вла ду на њи хо ва 
вје чи та му че ња. По сли је ве ли ке му ке па да ху пу ко ви Са та ни ни у жва ла тар та-
ро ва, и тар тар дрх те ћи је ча ше, грд ну жер тву ра до сно жде ра ше. Њи хо ве ре-
ха би ли та ци је ви ше не ма, ни по ме на о њој (ЛМ V, 499–500; ЛМ VI, 498–500). 
Нај зад је за у р лао Цер бер из ду би не: да је ста до у сво ју то ри ну и да стра жи 
вра та од тар та ра (ЛМ V, 508–510). Али исто та ко: 



133

„За бу ње на по гна ше Са та ну
и ње го ву из гу бље ну вој ску,
на гра ни це не ба до ће ра ше“
(ЛМ V, 114–116)

Да кле, Са та на је остао жив, али моћ му је ми ни ми зи ра на, и цар ство 
ње го во ад ско на ста вља сво је тра ја ње, ис пу ње но злом не по пра вљи вим.

6

Док је По све та вр ста уво да, ова (VI) пје сма је вр ста за кључ ка. Дви је 
по себ не цје ли не (I: пр ва и дру га пје сма; II: тре ћа, че твр та и пе та пје сма) 
чи не два основ на ди је ла, а ова (по ре ду ше ста) пје сма је, прак тич но, за вр ше-
так. Ла ко па да у очи да су пр ве дви је пје сме пи са не у пр вом ли цу јед ни не, 
а дру ге три – у тре ћем. 

По бје да над Са та ном је за вр ше на. Сте кло се ве ли ко са бра ње, па ар хан-
ге ли, хе ру ви ми и се ра фи ми бла го да ре све мо гу ћем Тво р цу (ЛМ VI, 1–10). А 
Све мо гу ћи на оп штем ску пу ја вља Ада мо ву ка зну ка ко ће по ста ви ти је дан 
сви јет не да ле ко од ада ра ди вре ме но га те шког за то че ња Ада мо ва. Овај ће 
сви јет на зва ти Зе мља (ЛМ VI, 21). То је тва р ни сви јет. На ње му ће би ти во де, 
би ља и дру го га; би ће ту све га, чак и „отров на га да пу зе ће га“ (ЛМ VI, 30). 
Као што је Бог оста вио ца ру ада и ње го ву ле ги о ну спо мен жи ви не ба бла же-
но га, та ко да нас ли ша ва Ада ма и ње гов бун тов ни ле ги он спо ме на бла же ног 
жи во та и да му у ду ши не оста не ни тра га на то сје ћа ње – као да не бо ни је-
су ни гле да ли (ЛМ VI, 40). Ње го ви се по том ци осу ђу ју на крат ки ви јек да га 
про ве ду у око ви ма блат не тје ле си не и не ка пре не су лан це с бу ра ма не ми ра 
кроз до ли ну пла ча у гор ко ме сте ња њу. Не ка се хра не би љем, са пла чем ће 
до ла зи ти на Зе мљу, пла чем ће се вра ћа ти (из вре ме на) у вјеч ност (ЛМ VI, 
51–60); из ве шћу смрт из мрач не там ни це и пу сти ти је на Зе мљу – на њих, 
не ка тр чи из ме ђу њих, чи не ћи стра шна пу сто ше ња. Она ће их осло ба ђа ти 
од стра шно га јар ма и вра ћа ти у жи вот ду хов ни. Смрт ће их сву да пре ти ца ти 
и њи хо ве по гле де пре ма бу дућ но сти. Чо вјек оста је и да ље цар Зе мље, иако у 
роп ству. Оста је да ље сло бод не во ље као и сви дру ги бе смрт ни ду хо ви (ЛМ V, 
91–92). – Да кле, ду ше лич не и сло бод но га опре дје ље ња ни је ли шен. Ду шев на 
та бли ца чо вје ко ва би ће ис цр та на/ис пи са на с обје стра не: с јед не стра не би-
ће за кон прав де, а на дру гој стра ни ће се цр ње ти за ко ни сва ко га зла. То ће 
би ти ад ски спо мен са ве за са Са та ном. Кад чо вјек по све ти сво је ми сли прав ди 
Бож јој мо ћи ће ова два за ко на да раз ли ку је без ика кве му ке, али ће га ад ско 
про клет ство че шће пли је ни ти. Ова ће бор ба би ти штам па на чо вје ку на ду ши 
да му роп ство чи ни гор чим и да га ко ле ба. Са пр вим по ко ље њем Адам ће 
по стра да ти од Са та не ду ше гу би те ља. Глу пост ће по ве сти Ада ма да по ху ли 
на не бе ску свје тлост и да мрач но име обо жа ва. Па губ не мра ке Са та не за сли-
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је пи ће очи Ада мо ве. То ни ско људ ско осље пље ње би ће зло ба ду ше Са та ни не. 
Бо жан стве ну ду шу Бож ју за бо ље ће суд би на људ ска (ЛМ VI, 144–145). За тим 
на го вје шта ва ова пло ће ње Си на Бож је га (ЛМ VI, 146–150).

Бог др жи љу де и да ље у сво јој па жњи и ми ло сти. За то кад Адам са сво-
јим ле ги о ном пре ђе сво је су жањ ство и про ђе кроз до ли ну пла ча, смрт ни 
оков те шко га роп ства зба ци ће след бе ни ци за ко на Бож је га и вра ћа ће се у пр во 
бла жен ство, а след бе ни ци за ко на ца ра опа ко га иду у ад (ЛМ VI, 151–160). 
По сли је то га ће огањ бо жан ске прав де са же ћи Зе мљу сво јим све ште ним 
пла мом у јед ном тре нут ку (ЛМ VI, 167–170).

По сли је то га се ра ду ју срећ ни на чел ни ци ле ги о на и уз ог ње не ко ле сни-
це одо ше у ве се ле зра ке на не бе са да свет ку ју у љу ба ви пад про тив ни ка 
не ба и ро ђе ње но во га ле ги о на ко ји је Све мо гу ћи из вео из без да на да на док-
на ди из гу бље ну вој ску (ЛМ VI, 171–180). На ста ла је Зе мља зду ва ма че ти ри 
вје тра (ЛМ VI, 182) и то за тре ну ће ока ла га но га. Из Зе мљи не утро бе иза-
вре ше мно го број ни из во ри на по вр ши ну Зе мље. По сли је то га Адам отуд 
иза ђе и пре ђе не бе ску гра ни цу са сво јим жа ло сним збо ром, ту је он, идеј но 
по сто је ћи, ова пло ћен и ста ви ше их пред вра та вјеч но сти (ЛМ VI, 201–204). 
Он да се Адам по ја вљу је об у чен у ти је ло са су пру гом у по љи ма едем ским. 
Он по гле ду је сјај не лу че Сун ца, сјај ну (ли је пу) са пут ни цу, едем ску кра со ту, 
бла го да ри не бу на ми ло сти (ЛМ VI, 205–210). 

Опла ку ју ћи сво ју те шку, те шким злом об у зе ту суд бу, ви дио је мра ке 
вла да о ца пре тво ре не у пре вар ну зми ју. Он ука за мно ге об ли ке ка ја ња, али 
ба да ва – за вјет је на ру шен! Ка сни је је ви дио пр ву дје цу, пр ви плод бо жан-
стве не љу ба ви, пре ми лу утје ху ро ди те ља, алу ди ра ју ћи на бра то у би ство ко је 
је упр ља ло Зе мљу. До ла зи бра то у би ство (ЛМ VI, 226–228) па се оне чи сти ла/
упр ља ла Зе мља кр вљу бе за ко не ру ке Ка и но ве, јер је ње га пр во га убо ји цу 
ви дје ло Сун це (ЛМ VI, 231–240). Про клет ство пр вих ро ди те ља из ли ло се на 
пр во га си на. Ње го ви по том ци ис пу ни ше Зе мљу сва ким злом. Њи хов гри јех 
је ди зао зло под го ра ма, али им зло ћа искру не уга си. Љу ди су ви дје ли на 
Зе мљи ра зна зла и на ка зе и ви дје ли су да без ум на сље пост обо жа ва зми је и 
кро ко ди ле. Си но ви при ро де су би ли пре кра сни си но ви при ро де до ро ђе ња 
свје тло сти исти ни те. Љу ди су вје р ни си но ви; њих свје ти ла лу ча жи во твор-
них но се Тво р цу, из во ру лу ча. „Луч им жр тву у не бо уз во ди“ и „луч им 
Тво р ца освје тља ва ду шу“ (ЛМ VI, 258–260).

„Гле див но га са да ви дје ни ја!
Сун це прав де и Зе мљу огри ја, 
храм се мрач ни за сја ис точ ни ках,
Ро бо ви ма олак ша ше лан ци: 
Син до стој ни Оца пре вјеч но га,
обу ка се у че ло вје че ство (ова пло тио се у чо вје ка),
на о ру жан ору жи јем прав де
и стр’је ла ма све тог про свје ште ња,
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по пи ру ћи зло бу и тир јан ство 
до бр о дје тељ у храм осве шта ва“
(ЛМ VI, 261–270)

А за вр шна стро фа, и пје сме (VI) и спје ва као цје ли не је три јум фо ва ње 
ова пло ће но га Бо га, по бје да ње го ва вас кр се ња над смр ћу, од јек хва ле не бом 
и сла вље ње Зе мље – а то зна чи, све тва ри, све га ство ре ног што је Тво рац 
дао. Са та на и ње го ви гре шни ци су по би је ђе ни. Бож ја по бје да до ми ни ра, јер 
је смрт по ра же на и мрак иш че зао. Адам сад ни је ство рен, не го је са мо пре-
шао не бе ску гра ни цу (ЛМ VI, 201) и ти ме ушао у твар ни сви јет, и ова пло тио 
се. Сун це прав де је оба сја ло Зе мљу и до стој ни Син пре веч но га Оца се обу-
као у че ло вје че ство, очо вје чио се (ЛМ VI, 266), и од ње го ва све ште но га 
хо да су сру ше ни бо го хул ни ол та ри. Сво јим вас кр се њем он је смрт по ра зио 
(ЛМ VI, 278) па ње го вом хва лом од је ку ју и не бо и Зе мља, у ра до сти, сла ви 
сво га Спа си те ља. Да кле, спа се ње ни је са мо да ро ва но, не го је ре зул ти ра ло 
из по бје де над овом не ма ни на о па ке ори јен та ци је и ве ли ке не га тив не сна ге, 
усмје ре ња, ак ци је... Спа си тељ је вас кр сао и ти ме смрт по ра зио, не бо од је-
ку је ње го вом хва лом и Зе мља сла ви сво га Спа си те ља. По бје да до бра над 
злом је ко нач на, али зло ни је уни ште но; Са та на – та ко ђе. Од мно го број них 
на по ме на о ово ме пи та њу у по моћ ној бо го слов ској ли те ра ту ри, ово мје сто 
из гле да нај по и мљи ви је: „Не ма ни под ло ге прет по став ци да ће „ба че ни у 
па као“ (а то су Са та на и дру ги) ње га икад на пу сти ти и би блиј ски тек сто ви 
су су здр жа ни у ве зи са пи та њем суд би не ко нач но осу ђе них“16.

Са др жин ска осно ва и зна че ње епа

Про шли смо низ ток Лу че ми кр о ко зма ка ко би чи та лац био у при ли ци 
да пра ти, ма кар ис пре ки да но, пје сни ко во из ла га ње. Ла ко па да у очи да по-
след ња пје сма Лу че ни је са мо по след ња у ни зу, не го пред ста вља за вр ше так 
ње но га нат про сто ра и над вре ме не исто ри је, од но сно исто риј ске рад ње ко ја 
се до га ђа у ам би јен ту иси ха стич ко га над не бе сја и ње го ве над твар не свје-
тло сти. Исти на, ни ти је по че так кре нуо из бес по чет ка, ни ти је крај уда рио 
у крај њи зид и пао у по нор, јер се те шко „у по лет да ва ти“, али на по и ма ње 
пи та ња по чет ка, од но сно прет по чет ка – ода кле се оти ску је да би се пу шта-
ло у по лет – зна чи, рад ња Лу че ми кр о ко зма по чи ње у пред вре ме ној вјеч но-
сти и иде да ље; она и иде у бес ко нач ну вјеч ност, јер се не ви ди крај не го тек 
по чи ње на кра ју ше сте пје сме ви јест о тва р но ме ег зи сти ра њу прет ход но 
уми шље ног. А кад бу де сви јет ство рен и жи вио свој ви јек, отва ра се је дан 
но ви еон – тва р но по сто је ћи. У са мој ства ри ни је у пи та њу ства ра ње но ве 
ре ал но сти, не го си ла же ње из над не бе сја иси хи је у при зе мље исто риј ске и 

16 Ен ци кло пе ди ја пра во сла вља, 3, 1412. 
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тва р не ствар но сти. Већ ми са о но по сто је ћи Адам се не ства ра ни из че га, 
не го се ова пло ћа ва: он са мо „пре ђе не бе сну гра ни цу“ (ЛМ VI, 201).

У по чет ку је те ма ти ка чи ји ни по че так ни крај ни су опи пљи ви, али ни 
она као цје ли на. За то ова кав при каз сви је та Лу че ко ји се не да ни ви дје ти 
фи зич ким оком ни опи па ти, ни из мје ри ти, ја сно во ди у ван гра нич је тва ри; 
она је под не бе сје и над не бе сје или не што не твар но и у гра ни це мје ре тва ри 
не сво ди во. Жи вот је ши ри од зна ња, а вје ра од уских ра зум ских до ка за, ка та-
фа тич ких, а ни је су да ле ко ни апо фа тич ки бес кра ји. Њој је, у са мо ме по чет-
ку (I M 1,1: У по чет ку Бог ство ри не бо и зе мљу) слич на књи га Вла ди ми ра 
Н. Иљи на Шесֳ дней ֳво ре ния, YMCA PRESS, Па риж 1930, ко ја се ба ви 
пи та њем би блиј ског ше сто дне ва, али друк чи је од књи га на ко је (и ка кве) 
смо на ви кли, као и од ве ли ких епо ва ко је по ми њу ту ма чи, по себ но Мил тон 
у сво ме Из гу бље ном ра ју. У овој књи зи је ја сно да је де ло ֳво ре ния би ло у 
вјеч но сти, а то је са др жај ко ји нам от кри ва и са оп шта ва сам по че так Би бли
је (I M 1,1), док да ље из ла га ње опи су је да љи ток ства ра ња; а кад се раз дво је 
свје тлост и мрак и ство ре усло ви да на и но ћи, од но сно днев и ноћ, по чи ње 
ше сто днев (I M 1, 3–31). Ме ђу тим, у пи та њу је осам сце на ства ра ња, све де-
них у шест да на, а пр ви ре ал ни дан од два де сет че ти ри ча са мо гао је да бу де 
тек че твр ти, јер су се сте кли усло ви – ство ре на су не бе ска свје ти ла, Сун це 
и Мје сец и, ти ме, усло ви за астр о ном ски дан и ноћ. То га (IV) и по след ње га 
(VI) да на су би ле по дви је сце не ства ра ња – та ко да је остао сед ми дан сло бо-
дан од ра да (ства ра ња) – су бо та (од мор, је вреј ски са бат). Ово дје ло у вре ме ну 
је де ло укра ֵ е ния.

Са мо са др жај ства ра ња (тво ре ния) од го ва ра ам би јен ту и про сто ру Лу че, 
јер је бес по че тан и не у о бли чен, али де та љи и по ре дак су друк чи ји, раз ли-
ку ју се у по је ди но сти ма. О тва р но ме сви је ту не ма ни по ме на до са мо га кра ја 
ше сте пје сме Лу че ми кр о ко зма. А чо вјек се нај при је ја вља у по чет ку Лу че 
као дух, и тек на кра ју и као ти је ло: „Син до стој ни Оца пре вјеч но га / обу ка 
се у че ло вје че ство“ (ЛМ VI, 265–266). У Лу чи ми кр о ко зма се зна ад, али он 
ни је бес ко на чан, не го је као мје ра огра ни чен, али тра је не пре ста но.

Ко ли ко је Лу ча ми кр о ко зма оп ти ми стич на и сви је тла до вољ но нас упу-
ћу је у ње ну иси ха стич ку сфе ру мно штво на зи ва ко је аутор упо тре бља ва. То 
је за ње га без гра нич је ду хов но – оно што ста ри ан тич ки фи ло соф Пла тон 
на зи ва иде јом. За Ње го ша ту по сто ји у упо тре би чи тав реч ник исто га или 
ве о ма слич ног зна че ња; она је и „ду ша пла ме на по е те“ (ЛМ, По све та 170) 
и „лу ча св’је тла“ (ЛМ II, 179), „зра ка сјај на ог ња бе смрт но га“ (ЛМ I, 34), 
„искра у смрт ну пра ши ну“ (ЛМ II, 139), „лу ча та мом об у зе та“ (ЛМ II, 140), 
„искра бо же стве на“ (ЛМ I. 61), „искра бе смрт на“ (ЛМ I, 91 и 92), „кћи не бе-
сна“ (ЛМ I, 147) и низ тер ми на слич но га из ра за и још слич ни је га зна че ња, а у 
њи ма је оно су што и ср жно – бо го ли ка лич на ду ша у чо вје ку ко ја га и чи ни 
чо вје ком, јер чи ни бит ње го ве чо вјеч но сти. На ово ука зу ју сво јим зна че њем 
и ква ли те том мно га мје ста у спје ву. Те ма ти ка Лу чи но га из ла га ња је пред-
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вре ме на и из вјеч на – искон ска, бес по чет на, а не прет по сто је ћа; она је пред-
и сто риј ска, а то ће да ље да зна чи: и нат про стор на и над ди мен зи о нал на – 
без ди мен зи о нал на.

Кад је пје сник ура њао у те и та кве ду би не, фи но ће, та на но сти на ма је 
нај ду бље појм љи ва и ја сна ри јеч Љ. П. Не на до ви ћа о ње му кад је ре као да 
је „он био по бо жан сво јом уз ви ше ном по бо жно шћу“,17 не над и сто риј ском 
и нат фол клор ном, не го иси ха стич ком и су штом. Ово је пот пу но ја сно из 
нај ду бљих осно ва, из са ме ри је чи Бо га, ко ји је за се бе ре као да је са мо би тан 
и бес по че тан – да је „сам по се би био“ (ЛМ III, 142) и је дан је дин ствен, али 
се Ло гос при ка зу је дво ја ко: хри шћан ско зна че ње вјеч но га и над не бе сног 
по ри је кла од са мо га се бе, и он сам по се би, али – ње га, сло во сво је во зљу-
бље но, по сла ће Бог Отац да се ова пло ти и из ба ви љу де (ЛМ VI, 146–150). 
Ово је ње на, од но сно ње го ва из ра зи то зна чењ ска хри шћан ска вер зи ја, али 
при је то га (ЛМ III, 330–338) овај из раз има и ко смо ло шко зна че ње и озна ча-
ва си лу ко ја др жи у је дин ству кроз по ве за ност ство ре но дје ло Бож је, тво ре-
ви ну. Да кле, Бог је био „сам по се би“, а тек ње го вим деј ством ни из че га 
по ста је сви јет, уре ђе на при ро да а ни је по ме ну та ма те ри ја као пр ва, јед но-
став на и не у ре ђе на по ја ва, од но сно твар, не го сви јет као фе но мен укуп не 
цје ли не ко ји ће у ше сто дне ву би блиј ско ме да се уре ђу је (укра ша ва). То је 
по чет на по ја ва ко ја ће тек да се де та љи са њем при во ди пу ном из гле ду. Ре ли-
гиј ско осје ћа ње у ово ме спје ву је та ко ве ли ко и ду бо ко да чи ни нај по зи тив-
ни ји из у зе так у исто ри ји на ше умјет нич ке и фи ло соф ске, и уоп ште пи са не 
ри је чи. Ова ква ка ква је, Лу ча ми кр о ко зма је ду бо ко ан тр о по ло шки спјев са 
ши ро ко и ду бо ко раз у ђе ном те ма ти ком. 

Ри јеч са мо га Бо га да је „сам по се би био“ (ЛМ III, 142) вр ло је ја ка, ја сна 
и са др жај на. При је све га ов дје ни је ри јеч о по стан ку Бо га, не го о ње го во ме 
бес по чет ном по ста ја њу, и то са мог од се бе, без ичи је га узро ка, деј ства, по-
чет ка – би ло спо ља, би ло из ну тра; е то је зна че ње ри је чи „сам по се би“ или, 
ре че но обич ни јим је зи ком – сам од се бе, без иче га и без ико га спољ њег, и 
осо би то без ика кво га до дат ног деј ства. Она са др жи низ та ча ка са ко јих по-
ла зе раз ми шља ња. Та ко, на при мјер, уоп ште ни је ја сно шта је ми слио Ки ри-
ло вић, по ла зе ћи од ми сли да је Бог „сам по се би био“ кад је ре као да је Бог 
био у са мо ћи у ко јој ни је мо гао да оп ста не, па је за то ство рио сви јет, и то – по 
мо ра њу. Он ни је мо гао а да га не ство ри, не због по тре бе, не го са свим сло-
бод но, по сво јој до бр ој во љи. Он др жи да су све чо вјеч је ду ше ство ре не у 
пре ег зи стен ци ји, у прет по чет ку све га, на је дан пут, и он да је ство рен овај 
сви јет за њи хо во ис па шта ње, и оне су по сла те у чо вјеч ја ти је ла да ис па шта-
ју сво је гри је хе и очи сте се18. 

Код Ње го ше ве фор му ла ци је ове ми сли не ви де се ни ка ква ни при ну да 
ни при ти сак на Бо га да ство ри љу де, ни ти ика кав по ти сак из ну тра па да 

17 Це ло куп на де ла Љ. П. Не на до ви ћа, Х, св. 17 и 18, Бе о град 1923, 110.
18 Ки ри ло вић, Исто, 401.
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ства ра из ну жде, не го Бог, јед но став но, ства ра чо вје ка по сво ме хтје њу и 
во љи, у сво јој над ле жно сти, па уз то и – бо го ли ким. 

Ни је спо р но пи та ње пре ег зи стен ци је са мо код Ки ри ло ви ћа, не го то и 
дру ги на по ми њу, али ни ко та ко за ин те ре со ва но и на гла ше но као он. Ње гош 
и Ни ко лај су се – по ње му – раз и шли са уче њем Цр кве код ово га пи та ња, а 
оно је би ло и код Ори ге на чи је је уче ње 553. го ди не на Пе то ме ва се љен ско-
ме са бо ру оква ли фи ко ва но и осу ђе но као је ре тич ко; а Срп ска цр ква ни је ни 
про гла си ла ни осу ди ла ни Ње го ша ни Ни ко ла ја, не го су, ка же, они са ми 
се бе ис кљу чи ли из Цр кве, кад са ма Цр ква то ни је учи ни ла19. Гри јех је, ка же 
Шма ус20, био у пре ег зи стен ци ји, и ти ме је из нио јед но не цр кве но схва та ње 
бо жан ства21; али и обр ну то, у не ким тач ка ма – као на при мјер о спа ја њу 
ви ше га сви је та са ни жом при ро дом Ње гош се не уда ља ва од хри шћан ске 
вје ре, ја сно ка же Шма ус22. Ина че, пи та ње ду а ли зма је ста ри је од хри шћан-
ства, па га Ки ри ло вић на ла зи чак и у пред ства ра њу и у пре ег зи стен ци ји; 
зе мља је, сма тра, циљ но ство ре на да би гре шник из пре ег зи стен ци је имао 
гдје да ис па шта гри јех ко ји је ње га ви ше сна шао но што га је он иза брао, још 
док је чо вјек био не ма те ри јал но би ће23. Ови хе те ро док сни, од но сно је ре тич-
ки ис ту пи су, по Ки ри ло ви ћу, ви ше сме та ли свје тов ни ма не го цр кве ним 
љу ди ма па су их и ви ше при мје ћи ва ли и по кла ња ли им од го ва ра ју ћу па жњу.

Ње го ше ва бо лест је, сма тра Шма ус24, ство ри ла јед но пси хич ко ста ње 
за ко је су ка рак те ри стич не дви је крај но сти у рас по ло же њу: оча ја ње и ег зал-
та ци ја. Као што из пр во га ста ња код Ње го ша – а та ко би би ло и код дру гих 
– по ти чу пе си ми стич ке ми сли у жи во ту, та ко је ег зал та ци ја по ла зи ште за 
ње го во ре ли гиј ско ми шље ње ко је, ви дје ли смо, ка квих има осо би на и до ме-
та25. Фи ло соф ска ми сао у Ње го ше вој Лу чи је ко смич ки на гла ше на, па је она 
по то ме и ко смо ло ги ја и ко смо го ни ја. На мно гим мје сти ма, сва ка ко под 
ути ца јем из мје на ових раз ли чи тих ста ња – оча ја ња и ег зал та ци је – на гла-
ше на су ова ко ле ба ња ко ја мо гу да пре ђу и у отво ре не раз ла зе, па и су пр от-
но сти, па ве ћи ни ту ма ча Ње го ша из гле да да је при је ово га да на шње га сви-
је та по сто јао не ки дру ги, пре ег зи стент ни сви јет.

А ово уче ње ко је је оп ти ми стич ки по ста вље но и за сно ва но и од но си се 
на спа се ње свих по че ло је знат но при је хри шћан ства, још у ан ти ци, по ти че 
од Пла то на и пре у зео га је Ори ген, „нај у че ни ји чо вјек сво га вре ме на“.26 По 
ње му све ће се по вра ти ти Бо гу27. То уче ње је кре ну ло од Пла то на а ка сни је 

19 Исто, 404.
20 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 119. 
21 Ани ца Са вић-Ре бац, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 126.
22 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 205.
23 Ки ри ло вић, Исто, 402.
24 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 203. 
25 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 203. 
26 Г. Р. Кон стан ти но вић, Ори ген, Збо р ник Пра вослав ног бо го слов ског фа кул те та, II, 

Бе о град 1951, 518.
27 Исто, 523.



139

је при хва тио и раз вио Ори ген, оно на шло сво је при ста ли це, али и про тив-
ни ке ко ји су га, без ње го ва раз ра ђи ва ча Ори ге на, као и уче ња дру гих за чет-
ни ка хе те ро док сних уче ња – осу ди ли, а њих – као и Ори ге на – оста ви ли по 
стра ни, јер су – ре кли смо већ – они, бу ду ћи упо ко је ни већ би ли иза шли на 
суд са мо га Бо га. 

Ова два по гре шна уче ња – то је ма ло ре ћи, не го па ра лел но је ре тич ка 
– ко ја смо из ло жи ли мул ти пли ка тив но, о пре ег зи стен ци ји и о апо ка та ста-
зи су – зах ти је ва ју од нас од го вор, ко ли ко за то што су по гре шна, још ви ше за то 
што дис кре ди ту ју – сва ка ко без раз ло га – два нај е лит ни ја ми сли о ца из на ше 
кул ту ре и ду хов но сти, дво ји цу епи ско па – Ње го ша и Ни ко ла ја, од ко јих је 
је дан, овај дру ги, не дав но при бро јан збо ру све тих. Ово је по треб но по себ но 
за то да чи та о ци, и по сли је то ли ко го ди на, не оста ну без од го во ра и у ко ле-
ба њу. По себ но је пи та ње што су њи хо ва дје ла ти пич но са пи јен ци јал на (му-
драч ка) а не про сјеч на ли те ра ту ра и као те ма и као стил, и по себ но је ту 
ути цај ко ји ће као нео бја шњен да дје лу је и не га тив но и дез ин фор ма тив но.

Ри јеч са мо га Бо га да је „сам по се би“ (ЛМ III, 142) вр ло је са др жај на. 
Она са др жи низ та ча ка од ко јих по ла зи мре жа мно го број них раз ми шља ња. 
Та ко, на при мјер, уоп ште ни је ја сно шта је ми слио Ки ри ло вић по ла зе ћи од 
ми сли да је Бог „сам по се би био“ и да ни шта дру го не мо же та ко са мо со бом 
и са мо по се би и са мо од се бе – би ти, по ста ти. Он је ре као да је Бог био у са-
мо ћи у ко јој ни је мо гао да оп ста не, па је ство рио сви јет и то – по мо ра њу. Он, 
зна чи, ни је мо гао а да га не ство ри – не ра ди по тре бе, ни ти због не мо гућ но-
сти да га за у ста ви, не го са свим сло бод но, по сво јој до бр ој во љи. Он др жи да 
су све чо вјеч је ду ше ство ре не у пре ег зи стен ци ји, у по чет ку све га, на јед ном, 
а он да је ство рен овај сви јет за њи хо во ис па шта ње, и оне су по сла те у људ ска 
ти је ла да ис па шта ју сво је гри је хе и очи сте се28. 

Код Ње го ше ве фор му ла ци је ове ми сли не ви ди се ни ка ква – ни при ну да 
ни при ти сак спо ља на Бо га да ство ри љу де, а исто та ко ни по ти сак из ну тра 
па да их ства ра из при ну де, од но сно ну жде – не го он, јед но став но, ства ра 
чо вје ка по сво ме хтје њу и во љи у сво јој над ле жно сти, ре че но је зи ком са вре-
ме не прав не ад ми ни стра ци је, и то га ства ра слич ним се би – бо го ли ким. 

Пи та ње пре ег зи стен ци је не на ла зи и ис ти че са мо Ки ри ло вић, не го га и 
не ки дру ги ко мен та то ри спо ми њу, али ни ко та ко за ин те ре со ва но као он. Ње-
гош и Ни ко лај су се, по ње му, раз и шли са уче њем Цр кве на ово ме пи та њу, 
а оно је да ле ким по ри је клом Пла то но во, па га је при хва тио од ње га нај у че-
ни ји хри шћан ски ми сли лац Ори ген, у сво је ври је ме гла ва и мо зак Бо го слов-
ске шко ле Алек сан дриј ске, али је ово уче ње због то га не га тив но оква ли фи-
ко ва но и осу ђе но на Пе то ме ва се љен ском са бо ру (553), а Срп ска цр ква, ка же 
он, ни је ни оква ли фи ко ва ла ни осу ди ла као је ре ти ке ни Ње го ша ни Ни ко-
ла ја, не го су, ка же, они са ми се бе ис кљу чи ли из цр кве не за јед ни це29. Гри јех 

28 Исто, 401.
29 Исто, 404.
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је, ка же Шма ус30, био у пре ег зи стен ци ји, из ни јев ши ти ме јед но не цр кве но 
схва та ње бо жан ства31; али и обр ну то у не ким тач ка ма, као на при мјер у 
спа ја њу ви ше га са др жа ја са ни жом при ро дом. Ње гош се не уда ља ва од хри-
шћан ске вје ре код ово га пи та ња, ја сно ка же Шма ус32. Ина че, пи та ње ду а ли-
зма је знат но ста ри је од хри шћан ства па га Ки ри ло вић „на ла зи“ чак и у 
пред ства ра њу и пре ег зи стен ци ји или прет по сто ја њу, и Зе мља је ство ре на да 
би гре шник из пре ег зи стен ци је имао – сма трао је Ки ри ло вић – мје ста за 
ис па шта ње сво јих гре хо ва ко ји су ње га ви ше сна шли но што је он њих иза-
брао (и за слу жио), док је био не ма те ри ја ли зо ва но би ће33. Та ко су, ми шље ња 
је Ки ри ло вић, ви ше свје тов ни не го цр кве ни љу ди ре ги стро ва ли и кри ти ко-
ва ли ове де ви ја ци је и де фор ма ци је. Али то је у Цр кви би ло иг но ри са но, 
од ба ци ва но, др жа но по стра ни и сма тра но хе те ро док си јом ко ја ни је има ла 
при хват од Цр кве.

Да кле, чи ње ни ца да Ње гош у Лу чи ми кр о ко зма уоп ште не по ста вља 
пи та ње по стан ка сви је та из нај ду бље га осно ва, па му, пре ма то ме, не при-
сту па ре ша ва њу, а го во ри о ње му као о по сто је ћој ствар но сти, али не из 
вјеч но сти бес по чет не – до во љан је по да так да ње га не тан ги ра ко смо го ни ја, 
не го са мо по че так са зна ња о већ по сто је ћем сви је ту: го во ри о те жи ни пу-
шта ња „у бес крај ни оке ан во зду шни“, да кле у сфе ру по сто ја ња (ЛМ I, 1–10), 
тра жи за шти ту од олу ја (ЛМ I, 6) – зна чи, тра жи иси ха стич ки сви је тли мир 
и нај ду бље зна ње ко је он омо гу ћу је. Та ко по чи ње рад ња Лу че ко ја те че до 
кра ја спје ва, че сто уз бур ка на из нај ду бљих ду би на, и за вр ша ва се оп ти ми-
змом, у ли те ра ту ри не по зна тим: по ра зом смр ти вас кр се њем, од је ком не ба, 
хва лом и сла вље њем Зе мље сво га Ство ри те ља (ЛМ VI, 278–280).

Зна чи, пи та ње пре ег зи стен ци је је код Ње го ша ри је ше но та ко и ти ме да 
ту не ма ни мје ста за по ми сао о ње му, не го се са мо зна – и по ста вља пи та ње 
– за пред у ми шљај пред сто је ће ко смич ке ствар но сти ко ја још не по сто ји, 
не го се са мо за ми шља. А то дво је: прет по сто ја ње и пред у ми шљај ни кад 
ни је су би ли јед но, и из ме ђу њих ни кад ни је био знак јед на ко сти (=), не го 
са мо знак не јед на ко сти (=/=). Ни кад ни ко ни је по ста вио знак јед на ко сти из-
ме ђу за ми сли и ње не ствар не кон кре ти за ци је. То је као кад и ми не што за-
ми шља мо у ми сли ма или ма шти, али док га не ски ци ра мо, ис цр та мо, на пра-
ви мо и ти ме опред ме ти мо – оно ни је ствар, ви дљи ва и опи пљи ва, не го са мо 
не твар на за ми сао. А кад се опред ме ти и то бу де ви дљи во и опи пљи во – тва р но, 
то је већ дру го. 

Сви јет и ам би јент Лу че је мир но и сви је тло са знај но ти хо ва ње, а не пи-
та ње ства ра ња и ње му прет хо де ћег ста ња. Кад се у по чет ку Лу че го во ри о 
пу шта њу „у бес крај ни оке ан во зду шни“ (ЛМ I, 1), док га бу ре го не у мрач но 

30 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 119.
31 Ани ца Са вић-Ре бац, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 126.
32 Шма ус, Исто – цит. по Вук са но ви ћу, 205. 
33 Ки ри ло вић, Исто, 402.
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жи ли ште (ЛМ I, 9), ви ди се да су то дви је крај ње од ред ни це и да је он из ме-
ђу њих – са пред ње, а ви је сти да је Син до стој ни, тај пре бла ги ти хи учи тељ 
(ЛМ VI, 274) – са зад ње стра не; он је вас кр се њем смрт по ра зио, не бо ње го вом 
хва лом од је ку је и Зе мља сла ви сво га Ство ри те ља (ЛМ VI, 278–280). Ове 
дви је од ред ни це су по че так и крај те ма ти ке Лу че ми кр о ко зма. 

Дру го пи та ње ко је нас је тан ги ра ло – пи та ње Ње го ше ве хе те ро док си је 
– оста ло је да му по себ но по кло ни мо па жњу, али са мо то ли ко ко ли ко је не-
оп ход но, јер је оно гор њим пи та њем и ње го вим од го во ром, прак тич но, и 
ри је ше но. 

На и ме, има мје ста за бес крај па кла и Са та не што се при пи су је Ње го шу 
у Лу чи ми кр о ко зма из чи ста раз ло га што Лу ча ми кр о ко зма не по ста вља ни 
пи та ње прет по сто ја ња ни пи та ње бес ко нач не вјеч но сти – ни зна ли то Са та на, 
јер ни је дан ни дру ги од ова два чи ни о ца ни је ни вје чан ни са мо би тан. Ово-
ме пи та њу Ни ко лај по кла ња па жњу у сво јој Ре ли ги ји Ње го ше вој, по себ но у 
по гла вљу Из гу бље ни рај, осо би то у ње го вој дру гој по ло ви ни, гдје – по ње му 
– по сто ји про стор за рај по сли је ра ја. Рај пр ви мо же да бу де рај ко ји је чо вјек 
имао са мо у не ствар но ме или не твар ном иси ха стич ко ме сви је ту Лу че гдје 
при су ству је иси ха стич ка свје тлост и са др жај на ти ши на ми стич на, а рај по-
сли је ра ја мо же би ти са мо рај ко ји мо же до ћи са мо по сли је ње га, од но сно 
за вр шет ка чо вје ко ва жи вље ња на Зе мљи, а о то ме она ко отво ре но го во ри 
сам крај Лу че ми кр о ко зма. Код пр во га пи та ња о пре ег зи стен ци ји Ни ко лај 
ни је био то ли ко су пр от ста вљен и су пр о тан, не го га из ри чи то по ми ње, сва-
ка ко не при хва та ју ћи га34, а ово дру го пи та ње о апо ка та ста зи су ре ша ва 
друк чи је. Крат ко и све де но ре че но: сви јет Лу че је над не бе ски и сви је тли 
ко ји пре ко два игу ма на – Сте фа на у Гор ском ви јен цу и Те о до си ја Мр ко је ви-
ћа у Шће па ну Ма лом – ула зи у два дје ла и она, за јед но са Лу чом ко ја је 
глав ни из вор, чи ни Ње го ше ву свје тло сну три ло ги ју иси ха стич ко га по ри је кла, 
од но сно са мо га иси ха зма. 

Да кле, Лу ча ми кр о ко зма је ко ли ко ре ли ги о зна и фи ло соф ска, то ли ко 
– чак и ви ше – естет ска и етич ка, ми стич на и оп ти ми стич ка отво ре на лек-
ти ра; а ре ли гиј ска и фи ло соф ска, и по ет ска са пси хо ло шким са др жа јем, и 
етич ка и он то ло шка... а те о ло шка и све о бу хват на у крај њој ли ни ји сво јим 
дог ма ти ма. Она та ко, све о бу хват на, пре ва зи ла зи овај твар ни сви јет и прет-
хо ди му на из вје стан на чин и ње ни ту ма чи ко ји то ни је су пој ми ли ка ко тре-
ба од ње пра ве ета пу пре ег зи стен ци је, не по ста вља ју ћи пи та ње тва р но га 
по сто ја ња, од но сно не по сто ја ња сви је та не ег зи сти ра ју ћег о ко јем го во ре као 
да је ег зи сти рао.

А што се ти че пи та ња ра ја по сли је ра ја, то мо же да бу де схва ће но са мо 
у сми слу да је пр ви рај онај из сфе ре не твар не свје тло сти ко ји Лу ча свје тло-
сно оба сја ва и њен аутор опи су је из сво га над твар но га иси ха стич ког ис ку ства 
и до жи вља ја, а дру ги – онај ко ји ду ша за до би је по сли је упо ко је ња ти је ла. 

34 Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ре ли ги ја Ње го ше ва, 87.



142

Ина че, Ње гош је вр ло, вр ло увје рен у по сто ја ње за гр об ног жи во та, и то је 
ја сно – то ње жно и ја сно ис ти че дру ги па сус у ње го вом Те ста мен ту, пи сан 
у ма ју 1850. го ди не, али је ње гов по глед на ес ха то ло шку бу дућ ност и њен 
кон цепт ве о ма оп ти ми сти чан – без гра нич но ви сок из над ре а ли зма хри шћан-
ско га вје р ни ка. Он не не ги ра па као, али га и не по ми ње, јер му се не на да, 
па га и не оче ку је и по то ме је над ре ал но оп ти ми сти чан. У са мој ства ри, он 
из ра жа ва сво ју вје ру у бу ду ћи ви јек и ње гов сви јет, и ак тив ну – да иде у 
вјеч не хо ро ве, и при сут но шћу из ра же ну – да иде у то пло ло но (кри ло) Бож је, 
гдје је та ко ђе угод но и при јат но, а на па као не ра чу на, иако је он не у ни штив, 
па и да ље по сто ји. Он ни је пред мет ње го ве – ни вје ре, ни на де, ни оче ки ва-
ња. Тај па сус гла си: „Ја са на де ждом сту пам к тво је му све ти ли шту бо же-
стве но ме, ко га сам сви је тлу сјен ку на зи рао јо ште с бри је га, ко је га су мо ји 
смрт ни ко ра ци мје ри ли. Ја на твој по зив сми ре но идем: или под тво јим ло ном 
да вје чи ти сан бо ра вим или у хо ро ве бе смрт не да те вјеч но сла вим“. – У 
јед но ме и дру гом сми слу он не ра чу на на па као и ње го ве му ке не го на сна гу 
сво га ка ја ња и ње не бла го твор не ре зул та те, на до бр о ту Бож ју и по бје ду над 
Са та ном и – из над све га – на не из мјер ну ми лост Бож ју. Та квим оп ти ми змом 
он за вр ша ва тра ја ње тва р но га сви је та и про ду же так иси ха стич ко га пред у-
ми шља ја ко ји, ево, на ста вља и по сли је ис те ка тра ја ња тва р но га сви је та. Оп ти-
ми зам за вр шне пје сме Лу че се на ста вља у не до глед, у вјеч ност... Очи глед но, 
ми лост Бож ја је пре ва зи шла људ ске гри је хе, зла, не во ље и ње но до бро све 
над гор ња ва. У то ме је Ње го ше ва вје ра и отво ре ни бес крај ни оп ти ми зам ко-
ји ре зул ти ра из по ра за смр ти вас кр се њем: тар тар „грд ну жер тву ра до сно 
жде ра ше“ (ЛМ V, 500). То је у пи та њу не до се жни оп ти ми зам, ис ка зан „вјеч-
ним ог њем све ште не љу ба ви“ (ЛМ II, 18). Не твар на свје тлост ни је од Бо га 
ство ре на; то је об лик у ко јем се Бог при ка зу је љу ди ма, што не из ра жа ва 
ње го ву су шти ну, не го ње ну фор му. Ово је ду хов на свје тлост, али не у сми слу 
и до хва ту чо вје ко во га ин те лек та. По што та свје тлост ни је Бог, ни ти је од 
Бо га ство ре на, он да је то об лик при ка зи ва ња Бо га љу ди ма; она не из ра жа ва 
Бо жан ску су шти ну, не го ње ну фор му и ене р ги је/деј ства. Она из ра жа ва бо-
жан стве ну при ро ду Све то га Ду ха35. Ова свје тлост ни је под ло жна са мо ор га ну 
ви да, не го зра чи кроз цје ло куп ну ду шу, па је то њен уну тра шњи до жи вљај. 
Ово је ја сно из ри је чи: „свје тло шћу ми вид очи по ра жен / ве ли че ством ње-
го ви јем чув ства“ (ЛМ I, 150–151) – зна чи, она је све о бу хват на и све про жи-
ма ју ћа. Зна чи, ова је свје тлост – све тост. То је ла ко раз ли ко ва ти на на ше му 
ста ром је зи ку. Свје тлост бо жан ска је ри јеч из ве де на из ста ро сло вен ско га 
СВА ТЇЙ – све ти, све тли, не ви дљи ви а си ја ју ћи, јер је над твар на, а свје тлост 
тва р на је из ве де на, од но сно ње но име, на зив, из ста ро сло вен ско га СВѢ ТЇЙ 
ко је је у ста ро сло вен ском чи та но све тиј, а у цр кве но сло вен ском свје тиј. Она 
пр ва озна ча ва све тост (СВА ТЇЙ – свя тїй, све ти), а ова дру га – свје тлост тва-
р ну, фи зич ку, ство ре ну. За то ову дру гу про у ча ва фи зи ка, од но сно оп ти ка, и 

35 Сло бо дан То мо вић, Исто.
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зна чи свје тлост, све мир, га лак си ја, а мо же и да се про из во ди из ма те ри је, 
тва ри, јер је ство ре на, а не ство ре на свје тлост – све тост је не ство ре на и не-
пр о из во ди ва – она се са мо тран зи ци јом ши ри и не ис цр пљу је, не про у ча ва 
и не про из во ди из тва ри – она је над твар на: њу не до се же смрт, та „ти р јан ства 
ца ри ца“ (ЛМ VI, 66), а чо вјек „сва ђер ум но оста је ство ре ње“ (ЛМ VI, 99), 
сло бод не во ље (ЛМ VI, 91).

За ни мљи во је на ве сти Ни ко ла је во ми шље ње ко је, би ће, ни је до вољ но 
ја сно: он ра јем сма тра Ада мов жи вот онај из Лу чи не сфе ре иси хи је ко ја је 
би ла вла да ју ћа при је но што Адам пре ђе не бе ску гра ни цу (ЛМ VI, 201) – да-
кле, из вре ме на пред тје ле сно сти, од но сно пред твар но сти, а дру ги рај ко ји 
ће да се стек не у пе ри о ду тје ле сно га жи во та и да се на ста ви по сли је ис те ка 
зе маљ ско га ро ка, он из ри чи то име ну је из ра зом „По но во За до би је ни Рај“36. 
Ни овај из раз ни ње го во мје сто не ма ни до вољ но ја сно ни од ре ђе но дог мат-
ско уте ме ље ње, за раз ли ку од ње го ва дог мат ски ис прав но га ста ва и из ра за 
у Лу чи ми кр о ко зма ко ји ја сно ка же: 

„Ја сам отац и свје ти ло прав де!
Ка да Адам с ле ги о ном сво јим
осу ђе но из вр ше су жан ство
и пре не су чрез ју дол пла чев ну
смрт ни оков те гот но га роп ства, 
мог за ко на по сле до ва те љи
вра ћа ју се у пр во бла жен ство; 
а за ко на ца ра зло че сто га
у ад иду сл’је пи при вр жен ци
у мра ка ма вјеч ног ри да ни ја“
(ЛМ VI, 151–160).

Ове за вр шне ри је чи ис кљу чу ју сва ки об лик хе те ро док си је код Ње го ша 
– о са вла ђи ва њу па кла, а нео сно ва ност пре ег зи стен ци је је на при јед ја сно 
из ве де на на чи сти ну. Пот пу но је ја сан ње гов ис каз по сли је би о ло шке смр ти 
Ада мо ве, а то зна чи: сва ко га по је дин ца. Љу ди на ста вља ју да жи ве над би о-
ло шки – та ко што се, ка же, сљед бе ни ци Бож је га за ко на вра ћа ју у пр во бла-
жен ство, а то је онај сви јет све то сти, иси ха стич ке свје тло сти, над твар не, а 
сљед бе ни ци „за ко на ца ра не ча сно га“ иду у ад, у мра ке вјеч но га ри да ни ја, 
пла ча не у тје шног (в. ЛМ VI,155–160). Ов дје је отво ре но и ја сно: та се два 
сви је та – пр во бла жен ство и мра ке вјеч ног ри да ни ја – не спа ја ју, не ми ре, не 
сје ди њу ју. Ов дје, то је сва ко ме ја сно, не ма ни уско га мје ста ни ши ро ко га 
про сто ра за вра ћа ње свих – апо ка та ста сис, јер не ма мје ста апо ка та ста ти ча-
ри ма. То се мо же уне ко ли ко об ја сни ти по ре ђе њем свје тло сти из на ше га ста-
рог је зи ка: над твар не (СВА ТЪ, СВА ТЇЙ..., све тао, сви је тао – свет, ко ји ни је 

36 Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Исто, 109.
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пред мет про у ча ва ња оп ти ке, на уч не ди сци пли не ко ја про у ча ва тва р ну свје-
тлост, има нент ну др ве ту, ка ме ну, во ди... и ис пу ња ва сав сви јет – све мир, 
све сви јет (СВѢ ТЪ), што се при су ство и деј ство не твар не свје тло сти са мо 
кон ста ту је и из ње је из ве де на име ни ца при дјев ско га по ри је кла – све тост 
ко ја је не до се жна оп ти ци и ње ним ме то ди ма; при је све га она ни је ство ре на 
у шест да на укра ше ния, не го им прет хо ди и на ди ла зи их. Грч ко ори ге нов ско 
ис ка зи ва ње άποκαταστασις των παντων (= вра ћа ње све га/свих у пр во бит но 
ста ње) не мо же ни ка ко до ћи у об зир из свје тло сти тва р не – из ра за из ве де ног 
од СВѢ ТЪ (свје тлост про из ве де на, при род на) а свје тлост – из раз из ве ден из 
ко ри је на СВА ТЪ је свој ство иси ха стич ке кли ме, сфе ре, ми ра... све то сти и 
бла жен ства. 

На ве де ни па су си из Ње го ше ва Те ста мен та, као и на ве де на де ци ма из 
Лу че (VI, 151–160), ја сно го во ре о ње го вој пу ној увје ре но сти у за гр об ни жи-
вот. По за вр ше ној стра ни ци Жи ти ја ве ли ко га жу па на Сте фа на Не ма ње 
– пре по до б но га Си ме о на Ми ро то чи вог, пе ром Све то га Са ве, за пи са не су 
по сљед ње ри је чи пре по доб но га ста р ца, мо на ха Си ме о на, ко ји тра жи ико ну 
пре све те Бо го ро ди це, јер к њој иде. Он, ви ди се, ис пу њен је пу ним са зна њем 
о тој сви је сти и иде к све тој Бо го ро ди ци у пу ну из вје сност. Наш Ње гош, 
по сли је то ли ко го ди на – од по чет ка XII до сре ди не XIX ви је ка – иде са пу ном 
увје ре но шћу у ре ал ност дру го га, за гр об ног сви је та ко ји је пер спек тив но и 
бес ко нач но вје чан, али оп ти ми сти чан: он уоп ште не ра чу на у Те ста мен ту 
на па као и па кле не му ке, не го се си гур но на да на ми лост Бож ју, па иде – или 
у вјеч не хо ро ве да Бо га вјеч но сла ви или у ње го во то пло ло но (кри ло) да 
вје чи ти сан бо ра ви. У ово ме пи та њу је он оп ти ми стич ки окре нут уче њу Цр-
кве ко јој је слу жио, и ри је чи – Цр кве ко ју је на ве ла ње го ва Лу ча ми кр о ко зма 
(ЛМ VI, 151–160). Овај то ли ко ја сни и оп ти ми стич ни став о кра ју смрт ном 
и жи во ту по смрт ном је у са гла сју са Цр квом, али ис по ља ва на ду да се вратe 
у „пр во бла жен ство“ по сле до ва те љи (след бе ни ци) Бож је га за ко на. То ни је 
ње го ва хе те ро док си ја, не го пу но увје ре ње у рај ско усе ље ње, па или у ак тив-
но ста ње – да љи на ста вак сла ве Бож је, опет у гор њим сфе ра ма и хо ро ви ма, 
или у мир ни бо ра вак у то пло ме кри лу Бо га ко ји је љу бав ко ја је ис ку пи ла 
све ство ре но, сву твар, па се на да у пу ни оп ти ми зам вје ре, јер сма тра, ни је 
био при вр же ник „ца ра зло че сно га“. Зна чи, на да се оно ме што име ну је, а не 
„мра ка ма вјеч ног ри да ни ја“ – да кле, ни ов дје не ма хе те ро док си је, ни спа се ња 
свих, ни не стан ка па кла, пред ко јим су „вје ках ми ли о ни“. Зна чи, ре а ли зам, 
оп ти ми зам, га ран ти ја по сто ја ња („вје ках ми ли о ни“), ни шта не иш че за ва ни 
у шта. Да кле, у Ње го ше вој ре ли ги о зној по е зи ји не ма ни шта про из вољ но и 
нео сно ва но, ма што ви то и не дог ма тич но, про па дљи во... али ни умрт вље но. 
Ад ски и са тан ски „вје ках ми ли о ни“ ни је су пу стош и ока ме ње ност, не го – 
вр ло је вје ро ват но – и та мо има кре та ња у нео п ход ном прав цу, јер ста ти ке 
и ока ме ње но сти не ма ни у по ра зу, јер су жи ва лич на би ћа и та мо жи ва би ћа, 
у аду ко ји је вје чан, али – под Са та ном. 
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* * *
Ов дје ће би ти на свој на чин за ни мљи во да ис так не мо јед ну Ње го ше ву 

дру гу осо би ну: ње гов је лик, по себ но на сли ка ма да тим из по лу про фи ла, 
ка ква је на ро чи то она што је ра дио (1834) Јо зеф То минц у Тр сту, то ли ко 
ико ни чан, то јест ико но и дан да из гле да ви ђен са по лу про фи ла сли чан ли ко-
ви ма ан ђе ла, ви ђе них та ко ђе из по лу про фи ла, при сут них на Тај ној ве че ри, 
гдје сто је из над или из ме ђу апо сто ла, уче сни ка на Ве че ри са сво јим бо жан-
ским Учи те љем. Чи та о че, ово ви ди, по кло ни му па жњу и упо ре ди. 

Dimitrije M. Kalezić

THE QUESTION OF HETERODOXY IN NJEGOŠ’S WORK

S u m m a r y

The paper is divided into three parts. In the first part, which is a Dedication to 
S. M. Sarajlija – Simeon of Milutin, an introduction was given and theme implied; then 
six poems followed: the first part (I and II), which is about traveling to heaven, and the 
second part (III, IV and V) speaking about memories of the trip. Poems IV and V are 
strongly connected; V comes out of IV and represents its thematic diffusion. And finally 
comes VI, which is actually the completion of the poem and its themes.
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Милан Радуловић

СТВАРАЛАЧКИ ПРЕОБРАЖАЈИ СРПСКИХ  
КУЛТУРНИХ ОБРАЗАЦА У ЊЕГОШЕВОМ  

ПЕСНИШТВУ

Пе сни штво Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ана ли зо ва но је у кул ту ро ло-
шкој и те о ло шкој пер спек ти ви. Ње гош је при ка зан као пе сник кла сич не 
(цр кве не и па три јар хал но-хри шћан ске) кул ту ре; ње го ва по е зи ја по ка зу је 
се као ве ли ка кул тур на син те за кла сич них кул тур них обра за ца и као 
ду хов на вер ти ка ла срп ске исто ри је и на род не ег зи стен ци је. По сма тра но 
у те о ло шкој пер спек ти ви, Ње го ше во пе сни штво је при ка за но као нов и 
ори ги на лан из раз зре ло сти срп ске цр кве не кул ту ре; иако је отво рен пре-
ма ра зно род ним те о ло шким, фи ло соф ским и по ет ским си сте ми ма, Ње гош 
ни је ни пе сник еклек ти чар, ни пе сник ори ги нал них ду хов них ви зи ја, не-
го пр во ра зре дан пра во слав ни ства ра лац ко ји у мо дер ном до бу сле ди и 
(ре)ка но ни зу је ду хов ност цр кве не кул ту ре, од но сно афир ми ше пра во-
слав ну ко смо ло ги ју и ан тро по ло ги ју. 

Кључ не ре чи: Ње гош, срп ска исто ри ја, цр кве на кул ту ра, срп ска па-
три јар хал но-хри шћан ска кул ту ра, мо дер на ци ви ли за ци ја 

Ду бље и пу ни је но би ло ко ји срп ски пе сник у но вом ве ку, Пе тар Пе тро-
вић Ње гош је ства ра лац све стан „во до дел ни це кул ту ра“ на ко јој се срп ски 
на род стал но на ла зи у сво јој исто ри ји. На књи жев ном пла ну он је отво рен 
и окре нут пре ма на род ном ства ра ла штву, кла си ци зму 18. ве ка и ро ман ти зму 
сво га вре ме на. На фи ло соф ском пла ну на дах њи вао се иде ја ма хе лен ских 
фи ло со фа и астро но ма, ви зи ја ма Све тих Ота ца, древ них хри шћан ских ми-
сти ка и ми стич ких пе сни ка 17. ве ка, по зна вао је ко смо ло ги је но вих фи ло со-
фа при ро де, ме ђу ко ји ма је у ње го вом до бу нај по зна ти ја и нај при зна ти ја 
би ла Кант-Ла пла со ва те о ри ја. Са свим тим ду хов ним све то ви ма и по кре ти-
ма Ње гош је био у ства ра лач ком од но су и ди ја ло гу, али ни једномe ни је 
при па дао. Ра зно род не ду хов не тра ди ци је ко је су се кри ста ли зо ва ле у да љој 
про шло сти и ра зно смер на кул тур на, ин те лек ту ал на и со ци јал на опре де ље-
ња и стре мље ња у но вом до бу – са мо су гра ђа и под сти цај за ве ли ку и ори-
ги нал ну кул тур ну син те зу ко ја је по ет ски уоб ли че на у Ње го ше вом де лу. У 
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ње го вом пе сни штву укр шта ју се и огле да ју три срп ска кул тур на обра сца: 
цр кве ни, па три јар хал ни и мо дер ни. Ти обра сци се у Ње го ше вој по е зи ји ме-
ђу соб но пре пли ћу, ства ра лач ки над гра ђу ју и су бли ми шу. Пр ва два обра сца 
(цр кве ни и па три јар хал ни), ко ји пред ста вља ју на ци о нал ну кла си ку на хро-
но ло шком пла ну и у вред но сном сми слу, у Ње го ше вом пе сни штву се ис по-
ља ва ју и тво рач ки деј ству ју у из вор ном ви ду, и та ко ње го во де ло по ка зу ју 
као плод и из раз ду хов не и кул тур не зре ло сти срп ског на ро да, од но сно као 
кру ну на ци о нал не кла сич не тра ди ци је. На ци о нал ну кла си ку Ње гош ре а-
фир ми ше, пре о бра жа ва, ства ра лач ки над гра ђу је, и јед но вре ме но је по твр-
ђу је, ове ра ва лич ним пе снич ким пе ча том и ка но ни зу је је ин ди ви ду ал ним 
пе снич ким ге ни јем. Мо дер ни кул тур ни обра зац у ње го вом пе сни штву огле-
да се пре ва сход но у пе снич кој ан ти ци па ци ји уну тра шњих по тен ци ја ла тог 
обра сца, али и у да ле ко ви дом, го то во про ро чан ском уви ду у уну тра шње 
ан ти но ми је мо дер не ци ви ли за ци је. По сма тра но у ова квој кул ту ро ло шкој 
пер спек ти ви, ко ја об у хва та исто риј ске и те о ло шке ди мен зи је и са др жа је 
по е зи је, Ње го ше во пе сни штво об ја вљу је се као ин ге ни о зна ства ра лач ка син-
те за ра зно род них кул тур них обра за ца ко ји се ре флек ту ју у срп ској књи жев-
но сти, од но сно от кри ва се као срп ска кул тур на вер ти ка ла. 

Лу ча ми кро ко зма је пе снич ка су бли ма ци ја срп ске цр кве не кул ту ре, а 
Гор ски ви је нац је, ка ко ка же Пе ро Сли јеп че вић, „нај са вр ше ни ја сли ка на ше 
па три јар хал не кул ту ре“. И је дан и дру ги кул тур ни обра зац Ње гош афир ми-
ше, за сту па и бра ни у вре ме ну у ко јем сна жно и агре сив но на сту па ју мо дер-
ни кул тур ни мо де ли ко ји на сто је да аутен тич ну и кла сич ну срп ску кул ту ру 
су бли ми са ну у тим обра сци ма по ти сну у што да љу про шлост и да на род 
усме ре у исто риј ску и кул тур ну про гре си ју и бу дућ ност. То је „во до дел ни-
ца кул ту ра“ на ко јој се на ла зи и сто ји Пе тар Пе тро вић Ње гош. Ко јим пу тем 
је он кре нуо са те рас кр сни це? 

На ин ди ви ду ал ном пла ну Ње гош је био отво рен не са мо пре ма по ет-
ским и ин те лек ту ал ним стре мље њи ма не го и пре ма исто риј ским и по ли-
тич ким про јек ти ма сво га до ба (нпр. пре ма иде о ло ги ји ју го сло вен ства). Али 
он ни је са мо ни пре вас ход но пе сник-ин ди ви ду а ли ста. Он је из над све га 
ме ди јум и ова пло ће ње кул тур не про шло сти и кул тур не зре ло сти сво га на-
ро да. Он је пе сник кул ту ре и пе сник ко лек тив не ег зи стен ци је, а не пе сник 
лич них ви зи ја и до жи вља ја. Ње гош не пе ва са мо о иде ја ма, сим бо ли ма, мо-
ти ви ма и те жња ма срп ске цр кве не и срп ске па три јар хал но-хри шћан ске кул-
ту ре, ка ко су то чи ни ли мно ги срп ски пе сни ци и пре и по сле ње га, до да нас. 
Кроз Ње го ша пе ва са ма есен ци ја це ло куп не срп ске ду хов не кул ту ре. Као 
пе сник кул тур не зре ло сти срп ског на ро да, он се у свом вре ме ну опре де љу-
је за оно што је ду хов но пу ни је и сми сле ни је, што је на жи вот ном пла ну 
чо веч ни је, до стој ни је и уз ви ше ни је и што је ег зи стен ци јал но и исто риј ски 
по у зда ни је, а не за оно што је мо дер ни је, иза зов ни је и за но сни је. Дру гим 
ре чи ма, он во ли Бо га, Цр кву, срп ски род и на род ну исто ри ју су бли ми са ну 
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у Ко сов ском за ве ту, а не бле сак со ци јал них уто пи ја ко је су про све ти те љи 
ис по ве да ли као мо дер ну спа си тељ ску ве ру. Ту ђа му је чо ве ко ва по вр шна 
жуд ња за ин ди ви ду ал ном сре ћом у овом све ту, а бли ско чо ве ко во пр во род-
но, Бо гом на зна че но ду хов но до сто јан ство, чо веч но жр тво ва ње за ве ру, за 
Бо жи ју прав ду и за оства ре ње Бож јих пла но ва на Зе мљи. Ду хов но до сто јан-
ство лич но сти Ње гош ви ди у чо веч ној жуд њи за Дру гим све том и у мир ном 
под но ше њу ово зе маљ ске суд би не, у по ко ра ва њу Бо гу и у са рад њи са Ње го вом 
до бро том и љу ба вљу за чо ве ка, а не у ап со лут ној ин ди ви ду ал ној сло бо ди и 
„при род ним пра ви ма“, ка ко про по ве да ју про све ће ни умо ви ње го вог до ба. 

* * *
Мо дер на на че ла и мо дер не иде а ле у Лу чи из ла же и за сту па Са та на, у 

Ви јен цу до ма ћи Тур ци. 
Са та на сма тра да је Тво рац власт у ко смо су при гра био на пре ва ру, за-

хва љу ју ћи не срећ ном слу ча ју у ко јем су сви све то ви осим оног ко јим је 
упра вљао Бог не ста ли у не пред ви ђе ној ка та стро фи. (То је ти пич но гно стич ко 
уче ње.) Са та на има сво ју вер зи ју о по ста њу све та и о пр вом за ко ну при ро де. 
Ко смос је по ње му ви ше о бра зан, а не је дан и хар мо ни чан. За то се за ла же и 
бо ри за по де лу вла сти у ко смо су, за ви ше све то ва и за су ве ре ност вла да ла ца 
сва ког од тих све то ва. Про ти ви се „све мо гућ ству“ од но сно ап со лут ној вла-
сти Бо га Све др жи те ља. „На оп ши р не не бе сне рав ни не / иштем вла ду да 
по ди је ли мо / и не бе са па ла во здвиг не мо, / пр ви за кон да при ро ди да мо, / нек 
се сва ки са вр хов ном вла шћу / на свом не бу гор ди и ве ли ча!“ (Лу ча, 155–160). 
Са та на ми сли и осе ћа да је ви ши од дру гих ан ђе ла јер је ње го ва ду ша, ка ко 
сам ка же, „бла го род ном гор до шћу за жде на“; он од би ја по ка ја ње и опро штај 
јер је уве рен да „бла го род на мо ја на мје ре ња / не бо чу је, а зна ће ми ро ви!“ (4, 
48–50). Гнев, гор дост и са мо по у зда ње, бор ба за ап со лут ну сло бо ду, па и 
сло бо ду од Бо га, за сле пље на и нео по ко ле бљи ва по све ће ност ре во лу ци о нар-
ном пре вра ту – ово ни је са мо са тан ска не го и људ ска по зи ци ја и људ ска 
пер спек ти ва у но вом ве ку. 

Из Бо жи је пер спек ти ве, ме ђу тим, те те жње из гле да ју пот пу но дру га-
чи је. „Са та ни не мрач не на ми шља је / ви ди мо је све ви де ће око“ (3, 281–282). 
„Ослје пље на ду ша зло че сти јем / и вје чи том сво јом по ги би јом, / ми сли са 
мном вла ду ди је ли ти, / ди је ли ти све мо гућ ство са мном, / по сље ску па ми
ро твор ци да смо. / Ада му је по част обе ћао / по сље нас два нај ви шу на не бо; 
/ вој ни ка је од оба два ли ка / обе ћао сва ког окру ни ти / по над јед ним ве ли ки
јем ми ром.“ (3, 290–300). „До ка кве је он до ша глу по сти: / да пре ки не ла нац 
ми ро др жни!“ (3, 331–332).

Ада мо ва по зи ци ја на Не бу, од но сно чо ве ко ва си ту а ци ја на Зе мљи, цен-
трал ни је мо тив Лу че. На Не бу Ње гош тра га за узро ком и тај ном чо ве ко ве 
те гоб не суд би не на Зе мљи. У вре ме кад се Ње гош ба ви овим пи та њем, у 
но во ве ков ној кул ту ри до ми ни ра ан тро по цен трич ни ху ма ни зам. По та квим 
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схва та њи ма, чо век је у сре ди шту све та, сво ју суд би ну он сам сло бод но кре-
и ра. Људ ско дру штво и исто ри ја су основ не и је ди не ко ор ди на те и је ди ни 
про сто ри у ко ји ма се чо ве ко ва ег зи стен ци ја до га ђа. У Ње го ше вој ви зи ји, 
ме ђу тим, ан ђео Адам на Не бу (бу ду ћи чо век на Зе мљи) са мо је је дан од уче-
сни ка ко смич ке дра ме, ни ка ко је ди ни и ни по че му глав ни. На про тив, у 
ко смич кој дра ми, од но сно у су ко бу Са та не са Бо гом, он има епи зод ну уло-
гу. У ко смич кој ег зи стен ци ји и Са та на и Адам као сло бод на ду хов на би ћа 
ис по ља ва ју не ке осо би не по то њих љу ди: гор дост, вла сто љу би вост, ап со лут ну 
сло бо до љу би вост, су је ту; Са та на ис по ља ва још и са мо у ве ре ност у сво је пред-
ста ве и у сво ју прав ду и спрем ност да се за њу жр тву је, а Адам по ка зу је 
ла ко ми сле ност и ко ле бљи вост...

Ан тро по цен трич ном ху ма ни зму Ње гош про тив ста вља ко смо цен трич-
ни, од но сно Бо го цен трич ни ху ма ни зам. Да би раз у мео се бе, сво ју ду шу и 
ег зи стен ци ју, сво ју тра ги ку и сво ју сло бо ду на Зе мљи, чо век ва ља да по ђе 
за ду хов ном све тло шћу ко ја тре пе ри у ње го вом ма те ри јал ном би ћу; та све-
тлост-лу ча му по ма же да раз у ме сво ју пр вот ну ко смич ку по зи ци ју и по то њу 
си ту а ци ју. Хри шћан ска ко смо ло ги ја и пра во слав на ан тро по ло ги ја за Ње го-
ша су је ди на исти ни та пер спек ти ва из ко је мо гу да се раз у ме ју чо ве ко ва 
при ро да, ду ша, дух и ње го ва суд би на. Иако то не чи ни отво ре но не го по-
сред но, он као илу зи ју и за блу ду од ба цу је оне но ве и мо дер не ан тро по ло шке, 
пси хо ло шке и со ци о ло шке те о ри је ко је су у до ба ра ци о на ли зма и про све ти-
тељ ства по ста ле до ми нант не у се ку лар ној кул ту ри. Же ли да у се ку лар ној 
ци ви ли за ци ји осна жи и од бра ни исти ну о чо ве ку и о сми слу жи во та ко ју 
от кри ва и но си хри шћан ство. Али Ње гош не из ла же хри шћан ске дог ма те у 
по ет ском ру ху, не го да је ин ди ви ду ал ну по ет ску ви зи ју хри шћан ске Исти не. 
У тој ви зи ји он до не кле ме ња од но сно над гра ђу је и кон кре ти зу је хри шћан-
ску ко смо ло ги ју и пра во слав ну ан тро по ло ги ју. 

Нпр. пре ма хри шћан ској ко смо ло ги ји, Бог је свет ство рио за шест да на 
из ни че га, по Ње го шу Бог свет не пре ста но ства ра из ха о са, од но сно из мра-
ка пра ма те ри је. По Ста ром За ве ту, пр ви чо век Адам је згре шио у Еде ну кад 
ни је по што вао Бож ју за по вест да не је де пло да са др ве та спо зна ња до бра и 
зла; пр ви Адам је у ра ју не рав но пра ван у бор би са Са та ном; по Ње го шу Адам 
је рав но пра ван свим дру гим ду хов ним би ћи ма у ко смо су и он ни је згре шио 
од но сно при вре ме но стао на стра ну Са та не из на ив но сти не го из сло бод не 
во ље ко ју је ужи вао као ду хов но би ће ко је је Бог при звао у по сто ја ње. „Ње-
гош пре но си пр во бит ни грех у цар ство чи стих јед на ких ду хо ва и ту је ње гов 
нај ге ни јал ни ји изум“, ка же Пе ро Сли јеп че вић. Ње гош је по зна вао те о ри је 
При ро де на ста ле у 18. и 19. ве ку, али је у сво јој ко смо ло ги ји од ба цио и осу-
дио сва ки ма те ри ја ли зам, ка ко онај ко ји су за сту па ли не ки грч ки фи ло со фи, 
та ко и онај но во ве ков ни; не са гла сан је и са Кан то вим твр ђе њем да Бог ства ра 
са мо пра ма те ри ју ко ја има од ре ђе ни по тен ци јал да се да ље са ма раз ви ја, без 
Бо жи је енер ги је и Бо жи јег уче шћа. У ино ва ци ја ма ко је је унео у хри шћан ску 
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ко смо ло ги ју и у мо дер не те о ри је при ро де и ко смо са, ту ма чи Ње го ше вог де-
ла су от кри ва ли од је ке пла то ни зма, но во пла то ни зма, гно сти ци зма и ма ни-
хеј ства, бо гу мил ства и ка ба ли зма. Али и по ред не сум њи ве ори ги нал но сти 
Ње го ше ве ко смо ло ги је и ан тро по ло ги је и упр кос свим ино ва ци ја ма и од је-
ци ма ра зно род них фи ло со фи ја у ње го вом де лу, Ње гош је ор то док сан хри-
шћан ски пе сник и вер ник. Ка ко ка же Бо го љуб Ши ја ко вић, „На су прот свим 
-из ми ма – Ње гош сто ји у хри шћан ском пре да њу: је ван ђел ском, апо стол ском, 
све то о тач ком, и у жи вом ис ку ство ва њу Бо га.“ 

Су ште ег зи стен ци јал не мо ти ве, су бли ми са не у три ја ди Бог-свет-чо век, 
Ње гош пе снич ки ту ма чи и ин тер пре ти ра у из вор ном пра во слав ном ду ху. 
Од нос Бог-свет-чо век он до жи вља ва као сим би о зу у ко јој је са др жа на сва 
ми сте ри ја по сто ја ња, а ис ка зу је те од но се као ди на мич ну, дра ма тич ну, за-
но сну, ми стич ну и ве ли чан стве ну ду хов ну ре ал ност. 

Бо га Ње гош до жи вља ва као за ко но дав ца, као пре да ног и за не се ног пе-
сни ка и као оца ко ји жи ви за сво ју де цу, ко ји је бла жен кад их при зо ве у 
„слат ко би ти је“. 

Као за ко но да вац Бог је не до сту пан и не схва тљив ка ко чо ве ку та ко и 
ар хан ђе ли ма и свим ду хов ним би ћи ма. Он је ди ни по у зда но зна и ви ди шта 
је и ко ли ки ко смич ки про стор и ка кво је ко смич ко вре ме; ан ђе ли и про стор 
и вре ме у ко ји ма бив ству ју мо гу, као и чо век, са мо да за ми шља ју. Свет ко ји 
Бог не пре ста но ства ра по чи ва на та јан стве ним за ко ни ма и на „све том маг-
не ти зму“ ко ји све сфе ре др жи у хар мо ни ји и у ме ђу соб ном оп ште њу. 

Ко смич ки све то ви ко је Бог ства ра из ха о са и мра ка су цар ство све тло-
сти, из во ри чу де са; ти све то ви тре пе ре за па ље ни „ог њом бе смрт ни јем / вјеч
ним ог њом све ште не љу бо ви“. Иако у Лу чи опи су је не бе сне сфе ре и све то ве, 
па и сам Бож ји пре сто, Ње гош осе ћа да су људ ска ду ша и пе сни ков је зик 
не моћ ни да до ча ра ју и пој ме ве ли чан стве ну ле по ту и тај ну све та ко ји Бог 
ства ра. „Мје сто очих да два сун ца ник ну / и иде ју је дан ви јек смрт ни / да по 
цар ству не бо вла ца пра те, / не би њи ни сви је тли по гле ди / ве ли че ства не бе
сне пре ле сти / све ко ли ке мо гли пре гле да ти; / ти л се, сла ба, усу ђу јеш ру ко 
/ да опи шеш по љах не бе сни јех / ве ли че ство и кра со ту див ну / и ан гел ска 
вјеч на на сла жде ња?“ (2, 20–30). Ко смич ким про сто ром ле те у са вр ше ном 
ре ду ми ли о ни све то ва на ко ји ма је Бож ја ру ка „раз ли чи те из ве зла пла но ве, 
/ по би је де и ве се ља не ба, / са бо ја ма ра зним укра ше не, / те у про зрак ве се ло 
бли ста ху.“ (2, 286–290). Исто као у про сто ру, Бож ји свет се и у вре ме ну не-
пре ста но по ве ћа ва, обо га ћу је но вим чу де си ма ле по те и бла жен ства. „Ах, 
че сти ти ство ри те ља си не, / чу де сно га ово га ви ђе ња!“ / „Сва ки ве чер – хра ни
тељ ми ка же – / но ве, див не, бе смрт не иде је / у на шу се сфе ру сви је тља ју, 
/ и дан сва ки не ба све ште но га / нас че сти та но вим на сла ђе њем, / но ви гла
си бе смрт не му зи ке / на ша кит на по ља по тре са ју / но вом сла вом твор ца 
мо гу ће га!“ (2, 290–300).
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Опи си ма ко смич ких све то ва, њи хо ве ле по те и уну тра шње ди на ми ке, 
Ње гош по сред но су ге ри ше да је Тво рац нај ви ши умет ник, пе сник. Али Ње-
гош Бо га и не по сред но до жи вља ва и схва та као умет ни ка за не тог по е зи јом 
ства ра ња. Ње гов ства ра лач ки за нос тра ја ће све док и нај ма њи про стор ха о-
са не уве де у са вр шен ко смич ки по ре дак и док и нај ма њи при зрак та ме не 
уве де из не би ћа у би ће, у жи во то дав ну све тлост, у све тлост ра до сног и бла-
же ног бив ство ва ња. Овај свој за вет и план Бог от кри ва ар хан ге лу Га ври лу: 
„На чал ни че гу сти јех ре до вах, / сјај но сун це ме ђу бе смрт ни ма! / Кад пла мо ви 
зра ках сви је тли јех / ноћ не ма се и ње зи но ли це / са жде ог њем сво јим сви је
тли јем / и рас пла чу у сви је тле зра ке, / мрач не точ ке кад ниг ђе не бу де / до 
пред је лах ни ти за пре дје ле, / кад јој об лик прег ну сни по ги не, / кад сви кра ји 
за плам те свје тло шћу, / два вој во де, не бе сни пр вјен ци, / тад ће оп шти тво
рац по чи ну ти / и свој све ти за вјет ис пу ни ти; / тад ће ми ри и про сто ри 
стра шни / слат ко гла сном гр мјет ар мо ни јом / вјеч не сре ће и вјеч не љу ба ви; 
/ тад ће мо ја оте че ска ду ша / ра до при тећ слат ко ме по ко ју / и бе смрт ном 
гле дат до вољ но шћу / сре ћом сво је тва ри окру ње не.“ (3, 110–130). 

Но и по ред то га што ар хан ге ли ма от кри ва сво је за ко не и сво је пла но ве, 
ни ан ђе ли, а ка мо ли чо век, не мо гу схва ти ти ни Бо жи је за ко не ни за ко не 
ње го вог тво ра штва, не мо гу га до кра ја по зна ти и раз у ме ти ни као за ко но-
дав ца ни као ства ра о ца; мо гу се је ди но ди ви ти ство ре ном све ту и сла ви ти 
твор ца све та и бив ство ва ња. Али га мо гу по зна ти као Оца. При кра ју Лу че 
Бог про го ва ра не ви ше са мо као та јан стве ни за ко но да вац и све моћ ни тво рац 
ко смо са не го као па ти јар хал ни отац ко јег бо ли ду ша за де цом на Зе мљи. 
„Бо же стве ну мо ју ду шу ње жну / за бо ље ће суд ба чо вје че ска: / ја ћу сло во 
мо је во зљу бље но / у плот људ ску по сље обла чи ти, / по сла ти га да из ба ви љу де 
/ и за ко ном све те мо је прав де / по мра че не освје тли умо ве. / Ја сам отац и 
свје ти ло прав де! / Ка да Адам с ле ги о ном сво јим / осу ђе но из вр ше су жан ство 
/ и пре не су чрез ју дол пла чев ну / смрт ни оков те гот но га роп ства, / мог за ко
на по сље до ва те љи / вра ћа ју се у пр во бла жен ство; / а за ко на ца ра зло че сто
га / у ад иду слје пи при вер жен ци / у мра ка ма вјеч ног ри да ни ја.“ (6, 144–160).

Лу ча по чи ње чо ве ко вим ва па јем да спо зна узро ке и крај ње ис хо де сво-
је те гоб не суд би не на Зе мљи. За вр ша ва се чо ве ко вим упо зна ва њем са Оцем 
и Си ном Ис ку пи те љем. Чо век и по зна је Бо га пре вас ход но као Оца; као Оца га 
мо же пот пу но не са мо во ле ти и ди ви ти му се не го га мо же и раз у ме ти, мо же 
са Њим жи ве ти и мо же сле до ва њем Си на ко јег Бог ша ље да чо ве ка осло бо-
ди, већ на Зе мљи уче ство ва ти у оства ри ва њу Оче вих пла но ва на Не бу. Спо-
знав ши узрок сво је не срећ не суд би не на Зе мљи у Бо жи јој прав ди („све те 
прав де стро ги су за ко ни“, 3, 230), от крив ши и при хва тив ши Оца као за ко-
но дав ца и ства ра о ца и за во лев ши Си на као свог Спа си те ља, тра ге ди ја и 
пат хос чо ве ко вог бив ство ва ња на Зе мљи пре о бра жа ва ју се у до сто јан стве но, 
хра бро, вољ но, спо кој но и ве дро из др жа ва ње при вре ме ног су жањ ства. Јер, 
и у при вре ме ном ро бо ва њу на Зе мљи чо век ни је ли шен пра ва и мо гућ но сти 
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да уче ству је у оства ри ва њу пла но ва Бо га Оца на Не бу. Као и Бог на Не бу, 
та ко и чо век на Зе мљи во ди бор бу про тив зла, мра ка и ха о са. Бо ри се за 
Хри сто ву ве ру. По што је ово зе маљ ска суд би на чо ве ко ва узро ко ва на зби ва-
њи ма у ко смо су а крај њи ис ход чо веч не суд би не за ви сан од Хри ста Спа си-
те ља, Ње го ше ва ан тро по ло ги ја је сва уте ме ље на у пра во слав ну ко смо ло ги ју 
и у хри сто ло ги ју. Лу ча се за вр ша ва апо те о зом Хри сту, Гор ски ви је нац апо-
те о зом чо ве ко вој бор би за ве ру, бор би за пра во да на Зе мљи и у исто ри ји 
бу де одан Бо гу За ко но дав цу, Све мо гу ћем Твор цу и Оцу. О чо веч ној бор би 
да са Бо гом на Не бе си ма бу де и то ком сво је зе маљ ске исто ри је Ње гош пе ва 
у Гор ском ви јен цу. 

* * *
Гор ски ви је нац је ви со ка пе снич ка су бли ма ци ја и огле да ло срп ске па-

три јар хал но-хри шћан ске кул ту ре. Це ла срп ска на род на кул ту ра је у осно ви 
па три јар хал но-хри шћан ска. Овај аутен тич но срп ски кул тур ни обра зац нај-
пу ни је је ис ка зан у Ње го ше вом спе ву. Гор ски ви је нац је ве ли ка по ет ска син-
те за еп ске по е зи је и пра во слав не ду хов но сти. Ар ха ич на еп ска и ми то твор на 
свест ов де је хри сти ја ни зов на. Као и у Лу чи, Ње гош је и у Ви јен цу пе сник 
аутен тич не и аутох то не срп ске кул ту ре, а не пе сник лич них до жи вља ја, 
ви зи ја и ста во ва. 

У Гор ском ви јен цу дра ма ти зо ван је од нос из ме ђу ве ре, сло бо де и др жа-
ве. Три ја да ве ра-сло бо да-са мо стал на др жа ва у Ви јен цу, од но сно Бог-свет-
чо век у Лу чи, до ча ра на је као не раз де љи ва ег зи стен ци јал но-ме та фи зич ка и 
кул тур но-исто риј ска сим би о за. Без те сим би о зе за ју на ке Ви јен ца не ма ни 
жи во та. Али Цр но гор ци су су о че ни са по ја вом да не ки њи хо ви су на род ни ци 
оста вља ју пра во слав ну ве ру а при хва та ју ислам. („Ви ђи по сла ца ра опа ко га, 
/ ко га ђа во о сва че му учи: / Цр ну Го ру по ко рит не мо гу / ма ни ка ко да је са
свим мо ја; / с њи ма тре ба ова ко ра ди ти... / па им по че де мон ски ме си ја / 
ла жне вје ре пру жат по сла сти це:“ (68–73). Ти ме се жи вот на и ду хов на сим-
би о за ве ре и сло бо де ра за ра. Цр но гор ски вла ди ка, ко ји је и ду хов ни и све-
тов ни во ђа на ро да, дво у ми се да ли је мо дер но на че ло јед но пле ме но сти без 
раз ли ке ве ре у на ро ду ва жни је од пра во слав не ве ре, а та ве ра је она енер ги-
ја ко ја чу ва и уну тра шњу сло бо ду чо ве ко ву и са мо стал ну др жа ву. Оста ли 
гла ва ри и на род не ма ју та кву ди ле му. 

У ста њу кад се спо ља ра за ра сим би о за из ме ђу ве ре, сло бо де и са мо стал-
не др жа ве, пред цр но гор ским гла ва ри ма, ко ји пред ста вља ју спе ци фич ну 
на род ну ари сто кра ти ју, отва ра ју се два из бо ра. Пред њи ма је стал но отво-
ре на по ни жа ва ју ћа по ну да да сви при хва те ислам јер је то у кон крет ним 
исто риј ским при ли ка ма сна жни ја и рас про стра ње ни ја ве ра но пра во сла вље. 
У пре го во ри ма са Цр но гор ци ма Скен дер-ага ова ко го во ри: „Ја се чу дим, 
ли је пе ми вје ре, / ка кав да ваш при го вор, вла ди ко! / Ви ди је ли су да од два пи ћа, 
/ али ка пе за по дви је гла ве? / Ма њи по ток у ви ши уви ре, / код уво ра сво је 
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име гу би, / а на бри јег мор ски обо ји ца.“ (790–797). А Му стај-ка ди ја ова ко: 
„Ма ло људ ство, што си за слје пи ло? / Не по зна јеш чи стог ра ја сла сти, / а 
бо риш се с бо гом и с љу ди ма / без на да ња жи виш и уми реш, / кр сту слу
жиш, а Ми ло шем жи виш.“ (888–893). Не са мо са ста но ви шта екс пан зив ног 
и праг ма тич ног исла ма не го и са ста но ви шта со ци јал ног устрој ства мо дер-
них дру шта ва и мо дер них исто риј ских схва та ња, Цр но гор ци за и ста из гле-
да ју као љу ди из ван вре ме на, ко ји жи ве и уми ру без на де. Али Цр но гор ци 
зна ју да жи ве је ди но ве ром и да за њу ра до сно уми ру. То је до ма ћим Тур ци-
ма, јед на ко ко ли ко и про све ће ним и прак тич ним умо ви ма, не схва тљи во 
опре де ље ње. 

У спо ру о сло бо ди ве ре до ма ћи Тур ци не за сту па ју са мо ислам ски про-
зе ли ти зам не го и мо дер но на че ло вер ске то ле ран ци је. Не ис кре но ну де пра во-
слав ни ма да у име исто на род но сти при хва те ми ран су жи вот са су на род ни-
ци ма ко ји су са ра зних раз ло га при ми ли ислам – та ко би њи хо ва ма ле на 
др жа ва чи ју су са мо стал ност са чу ва ли по ста ла дво вер на. Скен дер-ага под-
се ћа Цр но гор це да су са до ма ћим Тур ци ма бра ћа по кр ви: „Шта је ово, 
бра ћо Цр но гор ци? / Ко је овај пла мен рас па лио? / От куд до ђе та не срећ на 
ми са / о пре вје ри на шој да се збо ри? / Ни је смо ли бра ћа и без то га, / у бо је
ве је смо ли за јед но? / Зло и до бро брат ски ди је ли мо.“ (963–970).

По сле пре го во ра са до ма ћим Тур ци ма Цр но гор ци од лу чу ју да у сво јој 
др жа ви ис ко ре не и обес хра бре про зе ли ти зам та ко што ће уни шти ти су на-
род ни ке ко ји га за сту па ју и прак ти ку ју као при вид но то ле рант ну мо дер ну 
со ци јал ну иде о ло ги ју ко ја угро жа ва не са мо ве ру не го и сло бо ду и др жав ну 
са мо стал ност пра во слав ног на ро да. На острв цу на ко јем је са чу ва на пра во-
слав на ве ра у мо ру ислам ске ци ви ли за ци је не мо же би ти исла ма, па ма кар 
он до ла зио из ну тра, од са мих јед но пле ме ни ка ко ји жи ве на том остр ву сло-
бо де. „Шта ће ђа во у кр шће ну зе мљу? / Што го ји мо зми ју у ње дри ма? / 
Ка ква бра ћа, ако бо га зна те, / ка да га зе образ цр но гор ски, / ка да јав но на 
крст ча сни пљу ју.“ (305–310). Цр но гор ци сту па ју у бор бу да од бра не образ, 
чо веч но до сто јан ство и ве ру. Ти ме се на но во вас по ста вља пу на сим би о за 
из ме ђу ве ре, сло бо де и са мо стал не др жа ве. У Гор ском ви јен цу не сла ви се 
бор ба пра во сла вља про тив из вор ног исла ма не го про тив ислам ског про зе-
ли ти зма ко ји угро жа ва вер ску сло бо ду и др жав ну са мо стал ност пра во слав-
ног на ро да. По и сла мље ну бра ћу Цр но гор ци кроз бе се ду вој во де Ба три ћа 
по зи ва ју да бра не ве ру, на ци о нал но до сто јан ство и сло бо ду. „Тур ци бра ћо, 
– у кам уда ри ло! / што ће мо ви кри ти у ку чи не? / Зе мља ма ла, от свуд сти
је шње на, / с му ком је дан у њој остат мо же / ка кве си ле пут ње зи је ва ју, / 
за дво стру кост ни ми слит не тре ба? / Но при мај те вје ру пра ђе дов ску, / да 
бра ни мо образ ота ча ства. / Ћуд ли сич ја не тре ба кур ја ку! / Што ја стре бу 
оће на о ча ли? / Но ло ми те му нар и џа ми ју, / па бад ња ке срп ске на ла гај те / и 
ша рај те ус кр со ва ја ја, / ча сне дво је по стах да по сти те; / за оста ло ка ко вам 
је дра го! / Не шће сте ли по слу шат Ба три ћа, / ку нем ви се вје ром Оби ли ћа 
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/ и оруж јем, мо ји јем узда њем, / у крв ће нам вје ре за пли ва ти, / би ће бо ља 
ко ја не по то не!“ (850–870). Схва та ње да у јед ној др жа ви мо же да по сто ји 
са мо јед на пра ва ве ра, да је др жа ва ду жна да ту ве ру чу ва, јер је, у ства ри, 
др жа ва у слу жби ве ре а не ве ра у слу жби ре ал них со ци јал них и по ли тич ких 
ин те ре са др жа ве – ова кво схва та ње из гле да стра ним мо дер ној кул ту ри, али 
оно је ду бо ко уко ре ње но у ста ри је сло је ве хри шћан ске тра ди ци је, па уто ли-
ко пред ста вља на сле ђе го то во свих хри шћан ских кул ту ра и др жа ва. 

За раз ли ку од про све ти те ља и од срп ских ро ман ти ча ра (ње го вих са вре-
ме ни ка), Ње гош вер ску сло бо ду схва та и сла ви у из вор ном те о ло шком сми-
слу, у ду ху Цр кве ног пре да ња и у ду ху ви зан тиј ске, а не но во ве ков не европ-
ске кул ту ре. По тим схва та њи ма, ве ра је за ло га чо ве ко вог до сто јан ства у 
ово зе маљ ским про сто ри ма и у исто риј ском вре ме ну. Чу ва њем пра ве ве ре 
чо век на Зе мљи са ра ђу је са Бож јим пла но ви ма на Не бу; ве ром се чо век бо ри 
про тив зла у се би и у све ту. У тој бор би ни су по жељ ни и ни су мо гућ ни ни-
ка кви ком про ми си. Од у ста ја њем од ве ре и од бор бе за њу чо век уни жа ва 
сво је до сто јан ство и из не ве ра ва Бо жи ји план да чо ве ка осло бо ди из при вре-
ме не зе маљ ске там ни це и вра ти га у свет све тло сти у ко јем бив ству ју сва 
ду хов на би ћа а ко ји ма при па да и сам ово зе маљ ски чо век. Не спо ра зум Ње-
го ше вих ју на ка са ду хом мо дер ног до ба у осно ви је ан тро по ло шки а не са мо 
те о ло шки. Мо дер на, про све ти тељ ска и ра ци о на ли стич ка ан тро по ло ги ја чо-
веч ну ег зи стен ци ју це лу сме шта у про стор људ ског дру штва и у вре мен ски 
оквир људ ске исто ри је. У та квим ко ор ди на та ма чо век дру га чи је по и ма соп-
стве но до сто јан ство и дру га чи је но у ре ли ги о зној кул ту ри до жи вља ва сми-
сао соп стве ног по сто ја ња. 

У Гор ском ви јен цу Ње гош је из ло жио са жет а све о бу хва тан и жи во пи-
сан при каз ци ви ли за циј ских раз ли ка из ме ђу срп ске хри шћан ско-па три јар-
хал не кул ту ре и мо дер не за пад њач ке ци ви ли за ци је. Раз ли ке су упра во у 
раз у ме ва њу про сто ра и вре ме на људ ске ег зи стен ци је, а ти ме и у до жи вља-
ва њу чо веч не лич но сти и чо веч ног до сто јан ства у исто ри ји. О то ме, о па три-
јар хал но-хри шћан ском по и ма њу чо веч но сти и о по ло жа ју чо ве ка у мо дер ној 
ци ви ли за ци ји, ка зу је Дра шко кад се вра тио из Мле та ка. Иако су и јед ни и 
дру ги оби ча ји и схва та ња при ка за ни у ве дром, де ли мич но и ху мор ном то ну, 
а не је ди но у па те тич ној и дра ма тич ној ат мос фе ри, у том су че ља ва њу два 
кул тур на мо де ла ипак у пр ви план из би ја ју ме ђу соб не ду бо ке и не по мир љи ве 
раз ли ке. Но, то ни су раз ли ке из ме ђу ри мо ка то лич ке и пра во слав не ва ри јан-
те хри шћан ства, не го упра во раз ли ке из ме ђу два схва та ња жи во та и два 
ра зно род на со ци јал на устрој ства, од но сно из ме ђу два кул тур на обра сца. 

Вра тив ши се из Мле та ка вој во да Дра шко ка зу је цр но гор ским гла ва ри-
ма шта је та мо ви део и ка кво је оп ште људ ско и кул тур но ста ње у тој ре пу-
бли ци. Вој во да Дра шко Млет ке гле да из пер спек ти ве и у хо ри зон ту па три-
јар хал не де мо крат ске кул ту ре у чи јим је те ме љи ма ари сто крат ски мо рал. У 
тој кул ту ри не ма ве ли ких раз ли ка у ма те ри јал ном ста ту су љу ди, па са мим 
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тим ни кла са; у тој кул ту ри по шту је се сва ко као лич ност, брат у Бо гу, украт ко 
по шту ју се чо век и ње го во пр во род но, Бо гом по да ре но до сто јан ство. Сто га је 
Дра шко са бла жњен љу ди ма ко ји „од бо гат ства бје ху по лу ђе ли / ђе ти ња ху 
исто као бе бе“. На дру гој стра ни су љу ди ко ји „му ча ху се, да им очи пр сну, 
/ да оде ру ко ру ле ба су ха“; да би се пре хра ни ли и пре жи ве ли, ра де не са мо 
те шке не го и сме шне и по ни жа ва ју ће по сло ве: „не бо је се че сти ни по ште
њу“. Ку ће су у Мле та ка спо ља „на сви јет ди во та“, али су уну тра мрач не и 
за гу шљи ве. Осим хле ба, дру гу хра ну Дра шко осе ћа као „не ка кве пре слач ке“; 
чуд на му је и ду жи на обе да: „по три уре ли жи до кле ру чај“. На ули ца ма је 
сваг да гра ја и ша ре ни ло као на кар не ва ли ма; али ту ни ко ни ко га не по зна је, 
не са че ку је и не по здра вља, док у Цр ној Го ри чо век не ће про ћи ми мо чо ве ка 
без по здра ва, упо зна ва ња и људ ског раз го во ра. Ви ше но ове по јав не, спољ не 
раз ли ке из ме ђу два све та Дра шка и Цр но гор це ко ји слу ша ју ње гов из ве штај 
са бла жња ва ста тус чо ве ка у бо га том дру штву. Су до ви су им „да те Бог са
чу ва, / ма ло бо љи не го у Тур чи на“. Ако је осу ђен на при си лан рад, чо век је 
су жањ ко ји на по љу жи ви као жи во ти ња, без ика кве за шти те од при род них 
не по го да; ако је у там ни ци, жи ви у там ним ја ма ма: „чо вјек па шче ту све зат 
не шћа ше, а ка мо ли чој ка не срет ње га“. Не вољ ни ка, „чој ка не срет ње га“, ту 
ни ко јав но не сме са жа ље ва ти („не сми је се ов де пра во збо рит“). У том цар-
ству ма те ри јал ног бо гат ства, при вид не и ла жљи ве угла ђе но сти сва ко се 
сва ко га бо ји, сва ко сва ко га др жи „за тај но га жби ра и шпи ју на“, сва ко сва-
ко га пред су дом опањ ка ва, сва ко се сво је се ни бо ји јер су љу ди „ме ђу со бом 
вје ру из гу би ли“. У кул ту ри из ко је Дра шко го во ри љу ди се, на про тив, др же 
је ди но ве ром: ве ром у Бо га, у чо ве ка, у се бе, у част и по ште ње, у ис кре ну, 
отво ре ну и исти ни ту реч. Та ква реч у Мле ци ма не ма ни ка кву вред ност. 
Дра шка је ле по при мио прин цип, рас пи тао се о Цр но гор ци ма, по хва лио их, 
о Бо шња ци ма и Ар ба на си ма из ре као пред ра су ду да су љу до жде ри ко ји је ду 
за ро бље не Цр но гор це (што Дра шка сил но из не на ди и за чу ди: „Ђе из је сти, 
ако Бо га зна деш / ка чо вјек из је сти чо вје ка“), обе ћао по моћ Цр но гор ци ма 
(„обе ћа ми и што му не ис ках!“), али ни је др жао до сво је ре чи и да тог обе-
ћа ња („Кад по сли јед, све оно из ли ња, / ка да ни шта ни збо ре но ни је. / И по сад 
му не бих вје ро вао / мли је ко је да ре че би је ло“). Иако се чу де, са бла жња ва ју 
и сме ју пред при зо ри ма ко је им сво јим ка зи ва њем до ча ра ва вој во да Дра шко, 
Цр но гор ци ни на ко ји на чин у тим при зо ри ма не ви де ка то лич ки вер ски 
обра зац не го са мо ис кри вље ње сва ке ве ре и чо веч но сти. И упра во то је оно 
што вој во ду Дра шка до во ди до твр дог уве ре ња „да су Бож ју грд но пре сту
пи ли / и да ће им цар ство по ги ну ти, и бо љи ма у ру ке уље сти“. 

У ду ху ре ли ги о зне кул ту ре, Ње гош твр до ве рује да се на овом све ту 
мо гу одр жа ти са мо она др жа ва и она кул ту ра ко је су за сно ва не на Бо жи јим 
за ко ни ма и ко је по шту ју чо ве ко ву Бо гом да ро ва ну сло бо ду и ду хов но до-
сто јан ство лич но сти, ко је се за сни ва ју на не по ко ле бљи вом зна њу да је Бог 
вр хов ни за ко но да вац, Тво рац све та и до бри и пра вед ни Отац сва ком чо ве ку, 
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ка ко је от кри ве но у Лу чи. Кул ту ре и дру штва ко ји то за бо ра ве па се за сну ју 
на про из вољ ним со ци јал ним те о ри ја ма и про гре си ви стич ким исто риј ским 
про јек ци ја ма, не ма ју зна ча ја ни вред но сти у оства ри ва њу Бо жи јих ко смич-
ких пла но ва, па су при вид не и вар љи ве ма ко ли ко при вре ме но из гле да ле 
моћ не, фа сци нант не, на де жне и трај не. Мо дер на се ку лар на ци ви ли за ци ја 
ка кву је упо знао Ње гош пре сту пи ла је Бо жи ју во љу и Бо жи је за ко не: не по-
шту је до сто јан ство лич но сти, не др жи до ре чи, ча сти и по ште ња не го до 
ин те ре са, бо гат ства и мо ћи, не ви ди у дру гом чо ве ку бра та не го про тив ни-
ка... И у Мле ци ма и ме ђу Тур ци ма, по ка зу је се у Ви јен цу, не ма чој ства ни 
ари сто крат ског мо ра ла за то што не ма ве ре. 

* * *
Ње гош је жи во осе ћао да нај ви шу и трај ну су шти ну кул ту ре, жи во та, 

чо ве ка, дру штва и др жа ве чу ва и пре но си пра во сла вље. Сто га је он и у мо-
дер ном до бу, ко је је от кри ло и отво ри ло дру га чи ји пут људ ског жи вље ња, 
афир ми сао и бра нио оно што је у жи во ту и кул ту ри трај но и исти ни то. Нај-
не пра вед ни ја по хва ла ко ја се о Ње го шу мо же ре ћи је сте да је ње го во пе сни-
штво мо дер но у сми слу да за сту па и по ет ски афир ми ше мо дер на схва та ња 
чо ве ка и жи во та. На про тив, Ње гош је у но вом до бу пе сник из вор не ре ли ги-
о зне ин спи ра ци је, пе сник пра во слав не ве ре, пе сник срп ске ауте нич не Цр кве-
не кул ту ре; он је ге ни ја лан за то што је ду бо ко ре ли ги о зан, а не са мо по бо жан, 
ка ко је по ка зао мла ди Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Он при па да срп ској цр кве ној 
и па три јар хал но-хри шћан ској, а не срп ској мо дер ној кул ту ри. Мо дер ни кул-
тур ни обра зац, ко ји су у срп ски на род до не ли До си теј и ње го ви след бе ни ци, 
Ње гош сво јим де лом усме ра ва уна пред, у про шлост и веч ност, и ди же на-
ви ше. Ве ли ку пе снич ку син те зу срп ске цр кве не и на род не (па три јар хал но-
хри шћан ске) кул ту ре Ње гош је из гра дио у вре ме ну у ко јем се чи ни ло да тај 
кул тур ни обра зац трај но од ла зи у исто ри ју чо ве чан ства а да на сту па но во 
до ба у ко јем ће пре вла да ти чо ве ко ва ве ра у са мог се бе, у при род ну до бро ту 
чо ве ка, у са вр ше но дру штво ко је ће про све ће ни умо ви из гра ди ти као рај на 
Зе мљи, без Бо жи је по мо ћи. Ње го шу су ова но ва ве ра и но во схва та ње чо ве-
ко вог по зва ња на Зе мљи би ли пот пу но стра ни. Он је твр до ве ро вао у хри-
шћан ску ко смо ло ги ју, у хри шћан ско уче ње о по ста њу све та, у хри шћан ско 
уче ње о људ ској при ро ди, у хри шћан ско раз у ме ва ње до сто јан ства лич но сти 
и сми сла чо веч не ег зи стен ци је. Чо ве ко ва ег зи стен ци ја ни је са мо ово зе маљ-
ска не го је и не бе ска, ко смич ка ре ал ност. Сто га се и крај њи сми сао чо ве ко вог 
жи во та не оства ру је у овом не го у Дру гом, ви шем и бо љем све ту. На рав но, 
ве ћи на љу ди и ве ћи на пе сни ка у Ње го ше вом вре ме ну, као и да нас, ис по ве-
да ју исту ве ру као и он. Али са мо је Ње гош сво ју пра во слав ну ве ру увео у 
мо дер ну по е зи ју и у мо дер ну кул ту ру. При том он ни је мо дер ни зо вао дух 
срп ске кла сич не кул ту ре не го је ту кул ту ру пред ста вио у из вор ном ви ду и 
увео је у мо дер но до ба као тра јан ори јен тир и по у здан осло нац у исто риј ској 
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и кул тур ној ег зи стен ци ји срп ског на ро да. Ње гош је из ван и из над и свог и 
на шег вре ме на за то што је ду бо ко уро њен у ре ли ги о зну, са крал ну кул ту ру 
као трај ну и веч ну ал тер на ти ву свим кул тур ним обра сци ма и свим про ла-
зним и не до стат ним вред но сти ма оства ре ним у мо дер ној се ку лар ној ци ви-
ли за ци ји. 

Milan Radulović

CREATIVE TRANSFORMATIONS OF SERBIAN CULTURAL  
PATTERNS IN THE POETRY OF NJEGOŠ

S u m m a r y

The poetry of Petar Petrović Njegoš is analyzed from the perspective of culture and 
theology. Njegoš was a poet of classical (ecclesiastical and patriarchal-Christian) culture; 
his poetry appears as a major cultural synthesis of classical cultural forms and as a vertical 
spirituality of Serbian history and national existence. Observed from a theological per-
spective, Njegoš’s poetry is presented as a new and original expression of the maturity of 
Serbian ecclesiastical culture. Although he is open to various theological, philosophical and 
poetic systems, Njegoš is neither an eclectic poet, nor a poet of original spiritual visions, 
but a superb Orthodox author who follows and (re)canonizes spirituality of ecclesiastical 
culture and promotes Orthodox cosmology and anthropology in modern times. Both in 
poetry and in life Njegoš strongly believed in Christian cosmology, in Christian teaching 
about creation of the world, in Christian views of human nature, in Christian understanding 
of personal dignity and the meaning of humane existence. He does not belong to Serbian 
modern culture but  Serbian ecclesiastical and patriarchal-Christian culture. In modern 
times, Njegoš is a poet of original religious inspiration, a poet of the Orthodox Christian 
faith, and a poet of Serbian authentic ecclesiastical culture. He is brilliant because he is 
deeply religious, and not just pious, as it was shown by young Nikolaj Velimirović.
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Душан Иванић

ЊЕГОШЕВИ АУТОПОЕТИЧКИ ИСКАЗИ У  
ОКВИРИМА СРПСКЕ ПЈЕСНИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ

Пој мом ауто по е тич ки ис каз об у хва та се круг ис ка за ко је је не ки 
аутор са оп штио о при ро ди соп стве не по е ти ке у свим сво јим тек сто ви ма 
(пје сма, есеј, ауто би о гра фи ја, днев ник, пи смо...). Ври јед ност тих ис ка за 
тре ба про цје њи ва ти с об зи ром на фор му у ко ју су укљу че ни или ли це ко је 
их ка зу је (пје сма, дра ма, пи смо). Ње го ше во дје ло од ра жа ва по е тич ке фа зе 
кроз ко је је пје сник про шао (на род на пје сма, кла си ци зам, ро ман ти зам) и 
по и ма ње по е зи је као спо не не бе ског (бо жан ског) и зе маљ ског (људ ског). 
По не ким еле мен ти ма укла па се у ра ни ју срп ску пје снич ку тра ди ци ју (Со-
ла рић, Му шиц ки, на род на пје сма), а по дру ги ма из ла зи из ње. Ње го ше во 
дје ло је у про це су на пу шта ња кла си ци стич ких пје снич ких ре кви зи та и 
по сте пе ног усва ја ња ро ман ти чар ско-фол клор ног кру га.

Кључ не ри је чи: Ње гош, ауто по е тич ки ис каз, по е зи ја, тра ди ци ја, кла-
си ци зам, ро ман ти зам

По јам-син таг ма ауто по е тич ки ис каз је ши ро ка и у осно ви ја сна. Мо же 
да об у хва ти све што је аутор на пи сао о соп стве ном дје лу, али и о при ро ди 
пје сни штва (књи жев не ри је чи) уоп ште и свом од но су пре ма ње му. Та кав се 
ис каз мо же об ли ко ва ти и у про зи и у по е зи ји; мо же би ти не по сре дан и по-
сре дан (фи гу ра ти ван). Да кле, пред мет овог из ла га ња узи ма на чел но као гра-
ђу цје ло куп но Ње го ше во дје ло. Tреба, ме ђу тим, раз ли ко ва ти ста тус та квог 
ис ка за у пје снич ком дје лу од ис ка за у про зном ко мен та ру, пи сму, пред го во-
ру, есе ју, сту ди ји. Овај пр ви се под ре ђу је пје снич кој фор ми (стих, ри ма, 
жа нр), дру ги од го ва ра ју мје сту, окол но сти ма об ја вљи ва ња, лич но сти ко јој 
су на ми је ње ни. Што је та кав ис каз бли жи пје снич кој фор ми, то је ви ше 
укљу чен у ње ну функ ци ју, гу бе ћи са мо стал ност и ре фе рент ност за ра чун 
цје ли не у ко јој се на шао. У еп ским и драм ским дје ли ма ови ис ка зи су, ме-
ђу тим, у ве ћој мје ри по ве за ни с кон цеп ци јом ли ка ко ји го во ри и оно га ко ме 
се обра ћа. (Ни та да не тре ба ис кљу чи ва ти од ре ђен сте пен по кла па ња са 
ауто ро вим ми шље њем.) 
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У чу ве ном пи сму Лу дви гу Аугу сту Фран клу, ни мје сец да на при је смр-
ти, Ње гош као да са би ра и са жи ма ста во ве ко је је ра суо по пје снич ким сли-
ка ма. Ов дје су са оп ште ни из ри чи то, док у пје сма ма има ју флу ид ност оно га 
што Ње гош на зи ва „сно ви дје њем“, „при вид ним тво ре ни јем“ нео ба ве зном 
сви је ту ствар но сти. То ме сви је ту при ви да ни је, ме ђу тим, оба ве зан ни ин фор-
ма ти ван ис каз, по што мо же по на вља ти сли ке-иде је из пје са ма. У овом пи сму 
Ње гош по твр ђу је ра сје ли ну (а че сто јој се вра ћао) из ме ђу „зем не ка те дре“, 
с ко је се по е зи ја сма тра „вје тре ним на сту пом“, и по зи ци је кад се „поп не 
ви ше се бе са мог“, те по ста је „жрец ол та ра све свје ти ја“ (све ми ра, ва си о не), 
„крик смрт но га с бур но га на ше га бри је га, ... глас во пи ју ће га у пу сти њи“, кад 
„са ња о бе смр ти ју... и за њим се то пи“; „он си лом во о бра же ни ја из во ди из 
блат не зе мље кли цу не бе сно га жи во та – тру ли ну бо го тво ри“; па до да је, за 
свој по ло жај, да је „за гра ни цом про све ште но га сви је та“ и за кљу чу је: „Чо-
вје ку је го то во, кад му до ђе, слат ко пла ка ти као пје ва ти. Ја ова ко на шу пје сну 
ра зу ми јем.“ (Пи сма, 210–211). 

Те шко је у ис ка зи ма на ших пје сни ка ста ри јих вре ме на на ћи та ко кон цен-
три сан спој основ них по ри ва на ко ји ма се за сни ва њи хов опус: из дво је ност 
(оса мље ност), са крал ност, има ги на тив ност (во о бра же ни је), жуд ња за бе смрт-
но шћу, обо го тво ре ње/оду хо вље ње. У срећ ним тре ну ци ма усред сре ђе но сти 
овом се ци љу при бли жа вао Ла за Ко стић (по ле ми ке и фи ло зоф ско-есте тич-
ка уоп шта ва ња у пре ла зи ма ка ана ли зи, осо би то у Од го во ру на Мње ње о 
Ко сти ће вој „Бе се ди“, чу ве ној по ле ми ци са сво јим кри ти ча ри ма). (Ле ско вац, 
1960: 381–386) 

У Ње го ше вом дје лу по е зи ја је и тво ра штво људ ског ума, и тво ра штво 
Го спо да Бо га (ства ра ње сви је та, ва си о не за Ње го ша је „оп ште га оца по е зи ја“, 
ЛМ, 172–76). Пе ро Сли јеп че вић ми сли да је Ње гош овим ста вом учи нио 
умјет но сти ком пли мент „ве ћи не го ико ика да“ (СДПС, 3: 130); мо же се, ме-
ђу тим, до да ти да је иде ја о Бо гу као ства ра о цу/ауто ру пра ста ра, би блиј ска, 
угра ђе на у пр ве ре че ни це све те књи ге. „Оп ште га оца по е зи ја“ је ствар ни, 
ви дљи ви сви јет, от ки нут Бож јом во љом од мра ка не по сто ја ња, a пје снич ко 
дје ло пје сни ка је све де но на ри је чи, на њи хов сми сао и ефе кат ко ји про из-
во де у чи та о цу / слу ша о цу („но при вид на њи на тво ре ни ја / бје жа ху им од 
сла бо га ви да, / ка што ку ле сно ви дје ња бје же“). По сто ји та ко ђе и „ве се ло 
цар ство по е зи је“ у ГВ (993–995), не бе ска по е зи ја вјеч но сти, по е зи ја ду ша 
ко је су се уз ни је ле на не бо; а по сто ји и „ва тра по е зи је“, ста ње пје снич ке обу-
зе то сти, ста ње у ко јем се опа жа ју чу да сви је та, али се не до би ја од го вор на 
пи та ња о њи хо вом по чет ку и кра ју (Пј, 161: 108–110).

Ова зна чењ ска га ма не из не на ђу је. Пи та ње ко хе рент но сти или до сљед-
но сти сми сла из вје сног пој ма у пје снич ком дје лу тре ба раз ма тра ти на ни воу 
жан ра, те ме и по во да. Осим то га, у пје сни ка но вог ви је ка не оче ку је се по-
на вља ње ста во ва, не го при је при ла го ђа ва ње, ва ри ра ње и про ши ри ва ње у 
из вје сном кру гу мо ти ва. По ста вља ју ћи ова кве Ње го ше ве ис ка зе у окви ре 
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срп ске пје снич ке тра ди ци је, по треб но их је гру пи са ти, овог пу та без на мје-
ре да се то из ве де пот пу но (уко ли ко би та ква на мје ра би ла и оствар љи ва). 
До дај мо да Ње гош ула зи у срп ску по е зи ју док она још је два да има опу са 
ко ји би се мо гли по ста ви ти као обра сци. И што их има, ра су ти су, не по зна-
ти и те шко при сту пач ни. Ин ди ка тор та квих ве за су не сум њи во Ње го ше ви 
по гле ди на дру ге срп ске пје сни ке и њи хо ве по е ти ке, не по ми њу ћи овом 
при ли ком дру ге тра ди ци је и дру ге на ци о нал не књи жев но сти као што су 
ан тич ке, ру ска или фран цу ска књи жев ност (уп. Фла шар, Ње гош и ан ти ка). 
О на род ним пје сма ма ће, нпр., ре ћи: „Срп ски је Хо мер у на род ној по е зи ји“ 
(Пи сма, 204), оне су „исто ри ја ју нач ка, епо пе ја на род на“ (Пи сма, 210). Му-
шиц ког ће на зва ти и за зва ти „ге ниј ро да“, „орај кри ла ти, жи тељ над о блач ни, 
ви со ко ле те ћи“,„ро да свје тил ни че, на пр сни че Фе ба“. Упр кос при год но сти, у 
то ме су и уло га и при ро да по е зи је ка кве су вр ло бли ске Ње го шу. О лич ном 
од но су пре ма свом учи те љу, Си ми Ми лу ти но ви ћу, Ње гош је пи сао/пје вао у 
ви ше при ли ка и ов дје то не ће мо по на вља ти ни ре зи ми ра ти, осим да из дво ји-
мо мо мен те ути ца ја (и под сти ца ја) на Ње го ше ве пје снич ке те ме и по и ма ње 
сви је та/ко смо са, и ста во ве о при ро ди (та на на осје тљи вост) и по ло жа ју пје-
сни ка/ге ни ја „међ’ не знан ством“. Би ће да се ус по ста вља хо мо ло ги ја из ме ђу 
пје снич ког ја и пје сни ка ко јег је од ни је ла смрт и та окол ност и уни вер за ли-
зу је и пер со на ли зу је Ње го ше ву ми сао у „Спро во ду пра ху С. Ми лу ти но ви ћа“. 
Кад Бран ка ви ди по доб ног леп ти ру ко ји иде од цви је та до цви је та, то ни је, 
ми слим, дис тан ца, не го став да је Бран ко ва по е зи ја отво ре на ве за из ме ђу 
пје сни ка и при ро де. 

С об зи ром на те му овог из ла га ња, по све та Си ми Ми лу ти но ви ћу (у ЛМ) 
го во ри рје чи то о Ње го ше вом ауто по е тич ком ста ву у кру гу срп ске пје снич ке 
тра ди ци је. Тврд ње („Све мо гућ ство све том тај ном шап ти / са мо ду ши пла-
ме на по е те“), пи та ња ни је ли ко смос шта дру го „до оп ште га оца по е зи ја?“, 
или за кључ ци („Зва ни је је све ште но по е те, / глас је ње гов не ба вли ја ни је, / 
лу ча свје тла ру ко во ди тељ му, / ди ја лект му ве ли че ство твор ца“), ра ди кал но 
на пу шта ју кла си ци стич ке, па ган ске фи гу ре (му зе, ли ра, Апо лон) и смје њу-
је их хри шћан ски ма; пје сма је исто вре ме но и ме диј и апо ло ги ја „ве ли че ства 
Твор ца“. С дру ге стра не, у Лу чи се, у ви ше ма хо ва, по ја вљу ју ре ми ни сцен ци је 
на тра го ве кла си ци стич ке по е ти ке („ла ђи ца“, „кор ми ло“, „мо ре“, „ру ко во ђа“).

На су прот кла си ци стич ким фи гу ра ма из ра ња ју обра сци (у пје сма ма 
Па вла Со ла ри ћа) ко ји ће во ди ти у сен ти мен та ли зам и ро ман ти зам. Про тив 
кла си ци стич ког ми то ло ги са ња из ри чи то пи ше Са ва Мр каљ, док шко ла Лу-
ки ја на Му шиц ког (ако се та ко мо же на зва ти), пр вих де це ни ја 19. ви је ка, 
об на вља кла си ци стич ке по ступ ке, „вра ћа“ не са мо фи гу ру му зе не го и ци је ли 
си стем кла си ци стич ке ре то ри ке и вер си фи ка ци је, на су прот До ше но ви ћу, 
Со ла ри ћу и Мр ка љу и ауто ри ма ре ли ги о зних епо ва пред ро ман ти зма. (Упо-
ред. Ива нић, 2011) Со ла рић по чи ње да пје сме усред сре ђу је око лир ског ја 
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(Т. Јо ви ће вић, 1997: 96–97): пје сма на ста је уоб ли ча ва њем емо тив ног ста ња 
или до жи вља ја, из ср ца, ка ко ће го во ри ти ро ман ти ча ри. Уко ли ко се чу ва ју 
из вје сни кла си ци стич ки окви ри, у њих се умје сто му зе смје шта до ма ћа ви ла 
(Са ва Мр каљ). Мно го ве ћи зна чај за раз вој и ди на ми за ци ју срп ске ли ри ке 
има што се ин спи ра ци ја, осло ње на на спо ља шњи, бо жан ски ауто ри тет, пре-
се ља ва у ин ти му, у ду шу и ср це, ко ји се пер со на ли зу ју и пер со ни фи ку ју. 
На рав но, она је и ра ни је до ла зи ла из би ћа пје сни ка, али се за кла ња ла иза 
бо жан ских си ла, као да би пје сни ка осло ба ђа ла од го вор но сти (и за слу га) за 
соп стве ну ри јеч! 

У Со ла ри ћа то ја се објек ти ви зу је и уни вер за ли зу је као жи вот но ја, 
укљу че но у са вре ме но дру штво: пје снич ки, лир ски су бјект је но си лац, ак тер 
јед ног ста ња. На ро чи то у пје сми Љу бов, с бо га том сли ком љу бав них му ка 
и из о штре ном осје тљи во шћу за чул не ути ске („Жур ча ни је по то чи ћа, пје ни-
је сла ву ја, / Зе фи ро во шеп та ни је, ме ни су олу ја“). Ње гош, мо жда под стак нут 
Со ла ри ће вим сти хом, ову из о штре ну осје тљи вост при пи су је та ко ђе су бјек ту 
љу ба ви у пје сми Ноћ ску пља ви је ка („Рас пр сне ли пу пуљ цв’јет ни али ка не 
ро са с стру ка / – Све то слу ху оштром гр ми, код ме не је стра шна ху ка“, Пј, 168).

У пје сма ма Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је ду ша, а не му за или ви ла, 
по ста је из вор по е зи је и опје ва ва ња слав них дје ла ан ти ке и хри шћан ства: 
„Њи на л’ дје ла мном су опје ва на“) (На пи та ње шта све сам ра дим, од го вор, 
1899: 47). Ду ша са оп шта ва пје сни ку да му је на ми је ње на уло га отво ре на 
не по зна тој бу дућ но сти („Бог од те бе осо би то не што / Ал’ што иште – то ти 
ка зат’ не смем“). То што ду ша не сми је ка за ти пје сни ку, не ће ни пје сник 
ка за ти на ма: он по ље има ги на ци је (и пје снич ке суд би не) оста вља сло бод ним 
или не из вје сним као што је не из вје сна и бу дућ ност пје снич ке ин спи ра ци је. 
Иако се чи ни да је ду ша до шла на мје сто му за (у пр ви мах има исту уло гу у 
уокви ра ва њу пје снич ког дје ла), она је у би ћу пје сни ка, по сред ник из ме ђу пје-
сни ко ва ума и бо жан ске мо ћи и во ље. Ду ша је гла сник и уну тар њих (пје сни-
ко вих) и спо ља шњих (бо жан ских) си ла. Фор мал но, оквир но, у уло зи му зе, ду ша 
не ма ње них атри бу та ни ње ног де ко ра, те по ста је суп стан ца са ме по е зи је.

Овај пре лаз из ме ђу кла си ци стич ке тра ди ци је и ра но ро ман ти чар ских 
мо ти ва у Ње го ше вој по е зи ји оста је ду го отво рен. У пје сми „Цр но го рац к 
све мо гу ћем бо гу“ (1834) уче ста ле су фи гу ре скром но сти, сла бо сти, не мо ћи 
да се су о чи с ве ли ком те мом; „пло вац без ве са лах“ на оке а ну је јед на од 
ауто по е тич ких сли ка. Та мје ста кла си ци стич ке пје снич ке ре то ри ке до ди ру-
ју се и ми је ша ју с хри шћан ским еле мен ти ма: пје сник, „зе мље цар“, сву да 
ви ди бож је – „ве ли ча ство... / свуд те ви дим све мо гу ћа“, „ко се рав нит с то бом 
мо же“. Као и дру ги пје сни ци то га до ба, Ње гош усва ја по сто је ће обра сце или 
их за мје њу је но вим обра сци ма, ко ји се та ко ђе укљу чу ју у из вје стан по е тич ки 
си стем. (Та кав став се не од но си са мо на на шу те му: Па вле По по вић је, уз 
до ста пре у ве ли ча ва ња, на пи сао да је Гор ски ви је нац пре о бли ко ва ње по сљед-
ње рад ње Ми лу ти но ви ће ве Ди ке цр но гор ске.) Про цес је на ро чи то ви дан у 
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Сво бо ди ја ди, на ста лој пре ра дом Гла са ка мен шта ка (ЦД, 1974 / 2): об на вља 
се срп ска исто ри ја (пје снич ка, фол клор на) уз по зив не бе сној кће ри, „ко ја 
ув’јек све зу хра ниш / ме ђу ма лим чој ка умом / и ви со ким не ба ду хом / рас-
пу сти ми кри ла ум на / да с’ у ове сти хе мо је / ви ди да ра ви шња си ла, / ве ли-
ча ство ду ше тво је“ (1: 3–9). Ко је та не бе сна кћи? Би ће да је – му за по е зи је! 
Она иста ко ју је већ Са рај ли ја за ми је нио душoм као во ди тељ ком! Мо тив 
ази јат ства, ко сов ске по ги би је, исла ми за ци је, по бу не (за вла ди ке Да ни ла), 
„ју на штва ...в’јен ци“ (1: 418); у 10–ој пје сми по но во се обра ћа „бо ги њи пје-
сно пје ња“, под руч ни ци Апо ло на.... Уче ста лост кла си ци стич ких фи гу ра по е-
зи је сла би у Ње го ша с го ди на ма, али тај про цес не ма рав но мје ран ри там, не го 
се ди фе рен ци ра жан ров ски. 

 До ста тра го ва овог про це са оста ло је и у Лу чи: ис пр ва ак тив не ста ре 
му зе са да се по ми њу као фи гу ре за од ба ци ва ње, док ду ша по ста је во ди ља 
пје сни ко ве има ги на ци је или зна ња. Мо гло би се твр ди ти да не ки од кла си-
ци стич ких иде а ла по сред но об ли ку ју и пред ста ву о ко смич ком по рет ку (у 
ва ри ја ци ја ма ри је чи „пра ви ло“, „пра вил но“: Бог по ста вља пра ви ла и ре ђа 
но во ство ре ни сви јет у пра вил ним по ре ци ма); то пос не мо ћи пје снич ке ри је чи 
да ка же не што о ве ли чи ни бож јој та ко ђе при па да кла си ци стич ком на сље ђу 
(„да у јед но пе ро сли ју / си лу ми сли нај ви ши јех, / не би зна ле чер те по вућ / 
ни ти р’је чи упи са ти / о тво је му ве ли чан ству“). 

Без ње го шев ског ин тен зи те та, са оп ште не у про зном об ли ку, ми сли о 
при ро ди по е зи је на шле су се већ у пред го во ру збир ци Ли ри че ска пје ни ја 
(1809) Јо ва на До ше но ви ћа, пр вој књи зи срп ске ли ри ке у 19. ви је ку. Ту се као 
пје снич ке те ме на бра ја ју „сла во сло ви је Со зда те ља, ве ли че ство до бро дје те-
леј, сла во пје ни је хра бро сти и му же ства, ми ло род но сер ца усла жде ни је, и 
кра со те је сте ства ра зно вид но по се ја те“ (До ше но вић, 2005: 141). До брим ди-
је лом се Ње го ше ва по е зи ја на ла зи у овим ра спо ни ма. 

У при год ни ци „Мо је му дру штву на Пе тров дан“ (из 1837. го ди не) као 
да се Ње гош опра шта од ста рих кон вен ци ја: „Не, ја ви ше на Олим пу не ћу, / 
већ се кри ла к ње му ми не кре ћу, / већ пред ме том по е зи је мо је – / нај све ти-
је мо јој ду ши што је – / чо вјек до бар, ду ше бла го род не, / ко ји има да ро ве 
при род не, / би ће ва зда по че так и ди ка, / Мо ја ди ка и сла ва ве ли ка.“ Аутор ско 
са мо о дри ца ње се об ли ку је сло бод ном, при год ном во љом да бу де дру га чи ја 
не го што је би ла. У фор ми из ри ца ња, у са мом по ми ња њу кла си ци стич ких 
фи гу ра, ме ђу тим, чу ва се чвр ста ве за с тра ди ци јом. 

Та ква од ри ца ња пје сни ка не оба ве зу ју на до сљед ност: Ње гош истих 
го ди на пи ше пје сме пу не оп штих кла си ци стич ких ор на ме на та. Иде ја о хо-
мо ге но сти аутор ских опусā је, уоп ште узев, спор на чим се по ми сли на њи хов 
жан ров ски, мор фо ло шки, те мат ско-мо тив ски и сми са о ни ра спон и на њи хов 
исто риј ско по е тич ки оквир. У истом пе ри о ду кад се опро стио од Олим па, 
пје сник пи ше оду „Кне зу Ме тер ни ху“: Му за, ли ре жи це, Феб, Апо лон, „вје шта 
ру ка Хо ра ци ја и Пин да ра“ дио су про вје ре ног по е тич ког по рет ка. (И „Ода 
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сту пље ња на пре стол Фер ди нан да I“, пи са на не што ра ни је, 1835. го ди не, има 
исте по е тич ке ре кви зи те: Олимп, Ју пи тер, ње го вих „де вет шће ри“ на во де 
при ро ду, све ум но, да за пла че на смрт Фран ца Пр вог, а да се по том раз ве се ли 
на усто ли че ње ње го вог на сљед ни ка.) Те су пје сме пу не оп штих кла си ци стич-
ких мо ти ва, по твр ђу ју ћи ве зу са пје снич ким кру гом Лу ки ја на Му шиц ког. 
Не из не на ђу је што се Ње гош у по смрт ни ци Му шиц ком, „Не ла жни знак па ме-
ти пра ху на ро до љуп ца“ (Пј, 1837), од пр вог сти ха обра ћа му за ма, укљу чу је 
Апо ло на, Ју пи те ра, Фе ба... Очи та је тен ден ци ја да у при год ним пје сма ма 
ис ко ри шћа ва ста ре обра сце, ко ји од су ству ин ти ме да ју оп шти ји, тра ди ци о-
нал ни ауто ри тет или по ја ча ва ју све чан, че сто зва ни чан тон. У по смрт ни ци 
Му шиц ком пак мо же се го во ри ти о срод но сти са по е ти ком ово га пје сни ка 
на ви ше рав ни, у ис ка зи ма ко ји от кри ва ју мо ти ве, те ме и функ ци је пје сме у 
Ње го ше вој по е ти ци. 

Ме ђу пр вим Ње го ше вим пје сма ма вр ло од ре ђе них (ауто)по е тич ких ис-
ка за је не на сло вље на, с по чет ним сти хом „Ко је оно на ви со ком бр ду“. Про-
на ђе на у Ње го ше вим хар ти ја ма (из 1833, али је мо гу ће и ње но ка сни је по-
ста ње), об ја вље на је тек 1926. го ди не (Д. Вук сан, ПКЈИФ, 6 / 2). Пје сник с 
ви со ке ли ти це ба ца по глед „пут пу чи не мо ра ки пу ће га“ и „пут пре сто ла 
све мо гу ћег твор ца“ (тра жи „ве ља дје ла твор ца ве ли ко га / да у пје сне сла ву 
ње му по ју, / са тим пи та и ве се ли ду шу“, Ње гош, 1967: 56). Та два пла на из два-
ја ју дви је круп не те ме пје снич ког ства ра ња (при ро ду и Бо га) и об у хва та ју 
су шти ну пје сни штва и пје снич ког би ћа. Пје сник је „тво рац ма ли нај бли жи 
бо же ству“, „jeр он мо же са зда ти свје то ве / у иде јам’ ви со ко ле те ћим“ (док 
Бог ри је чи ма ства ра ствар ни сви јет). У срп ској по е зи ји је те шко на ћи ве ће 
уз но ше ње пје сни ка, ње го вог дје ла и ње го ве ми си је. 

Уз гред да до да мо, рас кол из ме ђу пје снич ког сви је та (фик ци је) и ствар-
ног сви је та по сто ја ња (ко смо са) има у Ње го ше вом дје лу ве лик круг ина чи ца, 
и у ја-ис ка зу и у ис ка зу ју на ка еп ско-драм ских дје ла. Ка ра ман–па ша у Ла жном 
ца ру Шће па ну Ма лом пи та Му лу Ха са на: 

За вас те сте на ши књи жев ни ци, 
Је л’ на ср цу ка на је зик ва ма, 
Вје ру је те л’ то ме што збо ри те, 
Али са мо ду ба ру ба ца те (=под ва ла, вар ка), 
Да бје ши те без ум ну фу ка ру. (=ома мљу је те)
Му ла Ха сан од го ва ра: „Ли је чи мо се бе и оста ле, / А без то га што би 

ин сан био?“ 
Ауто по е тич ки сег мент је укљу чен и у оп шти ју те му пје сме „Ми сао“ 

(1844); она, по мо ти ви ма, са др жи је згро Ње го ше вог пје снич ког дје ла (с Лу
чом, и са по све том С. М. Са рај ли ји уз Лу чу): „Кад ми за ждиш ду шу ва тром 
по е зи је, / тад у гим не сла ве к сво ме ство ри те љу / ду ша ми се то пи и за и гра 
ли ра; тад ми се по ја ве го ми ле чу де сах, / ме ђу њи ма ста нем и поч нем их пи-
тат / от куд су по ста ле и ђе им је ко нац. / Али све ни је мо ми мо ме не иде, / 
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тво ри све ту во љу, не да је отвје та.“ Та „ва тра по е зи је“ је она иста из ко је се 
чи та ју ве ли ке ко смо ло шко-ре ли ги о зне иде је Ње го ше вих пје са ма и Лу че. 
Го то во као ка та лог пје снич ких те ма, на ћи ће се у пје сми „Тро ји ца вас на са-
мо, је дан дру гог не гле да“ (1844) при ро да у ње ном про мјен љи вом го ди шњем 
оп се гу, љу бав, осје ћај ност / та на на сен зи бил ност, хим не Го спо ду („да глас 
мо је ли ре с гла со ви ма сли јем / ли ка бе мрт но га код пре сто ла ви шњег“). У 
„Спро во ду пра ху Си ме Ми лу ти но ви ћа“ ми сао о при ро ди пје снич ке сен зи-
бил но сти би ће пре до че на нео бич но ја сним по ре ђе њем: „По је ти на ду ша што је? 
Што и жи ва у кри ста лу; / сте пе ном се спу шта, ди же и пре мје ну ћу ти ма лу.“ 

У пје сми „Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“ (Пј, 1837) обра ћа ње 
ми сли је за пра во ево ка ци ја људ ске мо ћи пам ће ња, зна ња и ма ште (фан та зи је), 
са нео че ки ва ним ис кљу чи ва њем свих дру гих вје шти на и умјет но сти, јер ка же 
– „Са мо кад си у хра му по е те“ (Пј, 121: 60), не сум њив знак апо ло ги је и гло-
ри фи ка ци је пје снич ког чи на, би ћа пје сни ка и пје снич ке ми си је! Ка сни је ће, 
ме ђу тим, до да ти: „Ти си ма ти сва ко га за на та, / све на у ке и свег про свје ште-
ња“ (121: 76–78). Као да те ми сли до зи ва, по ла ви је ка ка сни је, Љу бо мир П. 
Не на до вић: „Пи тај те те ле граф, те ле фон, ва зду шни ба лон, фо то гра фи ју и 
хи ља де дру гих ве шти на и про на ла за ка, и сви ће вам од го во ри ти: Ми смо 
де ца по е зи је.“ (Не на до вић, 1939, 2: 908) 

Гло ри фи ка ци ја пје снич ког чи на, пје сни ка и пје сме вр ло је сна жно за-
сту пље на у пје сма ма Лу ки ја на Му шиц ког, док је по ве зи ва ње ко смич ког 
тка ња и пје снич ког дје ла јед на од круп них те ма Па вла Со ла ри ћа. И за Со-
ла ри ћа је чо вјек – „име ма лог ми ра“, а ва си о на хо мо лог на по рет ку пје сме: 
„Јест свуд ње ко гр ја де ни је у все ле не вешчма, / К’о у пје сне слич не гла су и 
спле те ним реч ма“; и код Со ла ри ћа је ду ша „с не ба по пор је клу“ („Пје сма о 
го зби“, Со ла рић, 21: 127).“ Јед на Со ла ри ће ва пје сма о ерот ским ра до сти ма 
у сну („Сан“) уве ли ко до ти че Ње го ше ву „Ноћ ску пља ви је ка“. 

Кла си ци стич ке пје снич ке фи гу ре смје њу ју се у Лу чи но ви јим, хри шћан-
ским (ЛМ, 1: 37–40), у осно ви ро ман ти чар ским фи гу ра ма, ко је ће ма хом 
гу би ти ре ли ги о зни оквир, или га ба рем не ће ста вља ти у пр ви план. „Ба да ва 
ти ва тре не по е те / са тва ра ју и кли чу бо ги ње: / ја је ди на мра ке про ни ца вам 
/ и до пи рем на не бе сна вра та“; на ред ни сти хо ви су обра ћа ње ду ши да опје-
ва свој пад („Пој ми да кле, бе са мрт на тва ри / стра шно тво је с не ба па де ни је“ 
и сво је „вре ме но за то че ње“). По ред ма ле ауто по ле ми ке са кла си ци стич ком 
тра ди ци јом, вра ћа се јед ном од ње них че стих сред ста ва, ин во ка ци ји као 
мо ти ва ци ји за кон цеп ци ју дје ла. Ша љив ко мен тар три ви јал них или чак здра-
во ра зум ских пред ста ва о по е зи ји („Бу да ла ма кад би вје ро ва ли, / По е те су 
по ко ље ње лу до“), за вр ши ће уз но ше њем пје сни ка („Све мо гућ ство све том 
тај ном шап ти / Са мо ду ши пла ме на по е те“), 161–162, 169–170) и по е зи је као 
ко смич ког на че ла (све мир ни је ни шта дру го, „до оп ште га оца по е зи ја“, 176). 
То је од луч но мје сто Ње го ше вог по и ма ња пје сни ка и по е зи је. 
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 С дру ге стра не, из вје сни кла си ци стич ки окви ри оп ста ју, са мо што се 
по пу ња ва ју на ци о нал ним еле мен ти ма. И у Ње го ша се по ја вљу је ви ла као 
но си лац, пер со ни фи ка ци ја, а мо жда би бо ље би ло ре ћи – ме та фо ра пје снич-
ког ства ра ња или пје сме („Ви ле ће се гра бит у в’је ко ве / Да вам в’јен це до-
стој не са пле ту“). Лу ки јан Му шиц ки је, ме ђу тим, био ме ђу пр ви ма ко ји је 
пу стио да „му дра ви ла“ про ри че уста нич ке по бје де и сла ву ју на ка: „У пред-
ход ни цам Сер би ја де / Уз гу сле пе ва ће с’ име ва ше“ (Му шиц ки, 1938: 51). 
Пје сма је и за ње га и за Са рај ли ју об лик ко лек тив ног пам ће ња и сред ство 
очу ва ња сла ве. Обо ји ца су при хва ти ла по твр де ко је је да ла на род на по е зи ја, 
пам ће ње ју на ка по сред ством пје сме. Лу ки јан у оди Ву ку Ка ра џи ћу, у на ве-
де ним сти хо ви ма, на го вје шта ва раз вој аутор ске по е зи је на под ло зи на род них 
пје са ма. 

С Му шиц ким је, ме ђу тим, пје снич ки по зив по стао прст суд би не: он је 
пи са ње пје са ма из јед на чио са сми слом вла сти тог по сто ја ња. Ви со ка сфе ра 
мо рал но сти, ду жно сти, од го вор но сти по је дин ца пред дру штвом (на ци ја, 
по том ство, здрав ра зум, оп шта ко рист), ка рак те ри стич на за про свје ти тељ ску 
тра ди ци ју, код Му шиц ког се пер со на ли зу је, по ста је лич на, док по е зи ју уз-
ди же ка пре сто лу са вре ме не на ци о нал не ду хов но сти. Ви де ћи у Му шиц ком 
ге ни ја ро да, храм срп ских му за, у ње го вој по е зи ји сил ни ум ни елек три зам, 
учи те ља ро до љу бља (учио је „вје штим га сом ли ре ка ко род љу би ти“, ка же у 
пје сми), мла ди Ње гош је на зна ча вао и је згро сво је пје снич ке ри је чи: и па тос, 
ве ли чи ну по е зи је, и па тос жр тве за сло бо ду, ко ју че ка ју пје снич ки ви јен ци 
сла ве и рај ског бо ра ви шта. Ако је на јед ној стра ни ба шти ње них под сти ца ја 
био Му шиц ки (по себ но као пје сник ро до љу бља), на дру гој је био Ње го шев 
учи тељ Си ме он Ми лу ти но вић, не са мо ти ме што га је увео, ка ко свје до чи, 
у зрач не про сто ре, не го и ти ме што је пје снич кој ри је чи дао све ште ни сми-
сао по ве зи ва ња ге не ра ци ја и обо го тво ре ња смрт ни ка. У Сер би јан ки је пи сао: 
„Пје снам’ кре ћу с’ по зни на ра шта ји, / Ка но тје ма што c’ да на шњи ди че, / И 
у ср ца пре ље ва ју c’ кр ви; / Пје сно пјев цам’ при кла њај мо слу хе, / Бра ћо Ср би! 
не за луд су да ри / Узо бра жат иш че зњи ва уму, / Ил’ пред ли чат бо же стве ност 
дјел’ма, / И смрт ни ка Вјеч ну спри цје пља ти“. (Ми лу ти но вић Са рај ли ја, 
69:73 – 80)  Са рај ли ја се при кљу чио афир ма ци ји по е зи је (књи жев но сти уоп-
ште) као ви со кој или нај ви шој ври јед но сти на ци о нал не кул ту ре, про це су 
ко ји сво је сна жне ко ри је не има и у До ше но ви ће вом пред го во ру Ли ри че ским 
пје ни ји ма (1809) и у ве ли ком бро ју пје са ма Лу ки ја на Му шиц ког. Али тек ће 
ши ро ко по пу лар на дје ла, пје сни ци ели те и пје сни ци пу ка, ка ко је Скер лић 
ре као за Ње го ша, том про це су да ти пун сми сао. 
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Со ла рић, Па вле, 1999. – Го зба: са бра не пје сме, при ре дио З. Кр ста но вић, Бе о град. 
Фла шар, Ми рон, 1997. – Ње гош и ан ти ка, Под го ри ца. 

Dušan Ivanić

NJEGOŠ’S AUTOPOETIC STATEMENTS WITHIN  
SERBIAN POETIC TRADITION

S u m m a r y

The author defines the scope of meaning of the term poetic statement (a circle of 
statements that an author gave in his writings on the nature of his own poetics). The 
value and meaning of these statements are assessed in relation to the form in which they 
are involved or the person who tells them (poem, play, letter), and also according to the 
poetic stages the poet passed through (from folk songs to classicism and romanticism) and 
a more general concept of poetry as a link between the heavenly (divine) and the earthly 
(human). Njegoš’s autopoetics by some elements fits into previous Serbian poetic tradition 
(P. Solarić, L. Mušicki, folk song), and by other elements emerges from it as a new degree 
of that tradition. Njegoš’s work is in the process of leaving the classicistic poetic devices 
and gradually adopting the romantic-folk circle.
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Милош М. Ковачевић

ЊЕГОШЕВ ОДНОС ПРЕМА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У ра ду се из два ја ју и ана ли зи ра ју Ње го ше ви не по сред ни и по сред-
ни, нај че шће по ет ски об ли ко ва ни, ста во ви ка ко пре ма срп ско ме је зи ку, 
та ко и кри те ри ју ми ма што их је у те мељ срп ско га је зи ка угра дио Вук 
Стеф. Ка ра џић. Да је се по ре ђе ње Ву ко вих и Ње го ше вих ста во ва о кри те-
ри ју ми ма вје ре и је зи ка као на ци о нал но иден ти тет ским кри те ри ју ми ма. 
По ка зу је се да је Ње гош го то во без ре зер вно био на пу ту Ву ко вих рје ше ња 
о срп ском књи жев ном је зи ку. 

Кључ не ри је чи: Ње гош, срп ски је зик, срп ски на род, Вук Ка ра џић, 
што кав ско нар јеч је, вје ра, Ср би три вје ре

1. Од основ но школ ских до фа кул тет ских уџ бе ни ка и при руч ни ка срп-
ско га је зи ка ни јед но га не ма у ко јем се не кон ста ту је да је го ди на 1847. го ди на 
Ву ко ве по бје де, го ди на у ко јој је по би је ди ла Ву ко ва иде ја о срп ском на род-
ном као књи жев ном је зи ку. А оно што је ту го ди ну учи ни ло пре крет нич ком, 
по бјед нич ком, је су че ти ри за срп ски књи жев ни Ву ков(ски) је зик вр ло зна-
чај не књи ге штам па не упра во те 1847. го ди не. То је нај при је Ву ков пре вод 
Но во га за вје та, по том фи ло ло шка књи га Ђу ре Да ни чи ћа Рат за срп ски 
је зик и пра во пис, за тим на чи стом на род ном је зи ку на пи са не Пе сме Бран ка 
Ра ди че ви ћа, и на кра ју – ма да би у сва кој дру гој кла си фи ка ци ји би ла на по-
чет ку – нај зна ме ни ти ја пје снич ка књи га срп ско га је зи ка уоп ште – Гор ски 
ви је нац Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.

1.1. У ср би сти ци је већ кон ста то ва но, ма да не и оп ште при хва ће но, да 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, уз Ву ка и Са ву Мр ка ља, чи ни тре ћи те мељ ни ка-
мен срп ско га књи жев ног је зи ка. „Тре ћи (и нај ви ши) те мељ срп ског књи жев-
ног је зи ка пред ста вља пје снич ко дје ло Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша нај при је 
– за то што је то дје ло пје снич ка ле ги ти ма ци ја но вог књи жев ног је зи ка: мје ра 
ње го ве ви си не и ду би не, уз ле та и ра спо на. Ства ра ју ћи сво је ве ли чан стве но 
пје снич ко дје ло на укр шта њу фол клор не и књи жев не тра ди ци је, на род не и 
цр кве но сла вен ске кул ту ре Ње гош је, као и Пу шкин у ру ској књи жев но сти, 
про ши рио окви ре књи жев ног је зи ка, по ка зу ју ћи ње го ве тво рач ке по тен ци ја ле. 
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Нај ва жни ји срп ски фол клор ни об лик, срп ски еп ски де се те рац, кроз Ње го ша 
је по стао фа кат умјет нич ке књи жев но сти и по твр да жи во твор но сти но вог 
књи жев ног је зи ка. Пје снич ко дје ло Ње го ше во је по том – ри зни ца књи жев-
них мо гућ но сти Ву ко вог (и ву ков ског) књи жев ног је зи ка, ње го ве по тен ци-
јал не сти ли стич ке стра ти фи ка ци је и ре ал них до ме та на ње му за сно ва не 
но ве срп ске кул ту ре на ста рим и чвр стим те ме љи ма. Стил ска раз у ђе ност 
Ње го ше вог пје снич ког дје ла сва ка ко је ши ра од мо гућ но сти ко је су ре а ли-
зо ва не у да љем раз во ју књи жев ног је зи ка, али се ти ме не ума њу је зна чај 
ка ме на те мељ ца ко ји је наш пје сник по ста вио“ (Ма ро је вић 2000: 305).

2. Ов дје се, ме ђу тим, не ће мо ба ви ти Ње го ше вим те шко до сти жним, 
или бо ље ре че но: не пре ва зи ђе ним до при но си ма из ра жај ним „ду би на ма“ и 
„ви си на ма“ Ву ков(ск)ог срп ског књи жев ног је зи ка, не го Ње го ше вим не по-
сред ним и по сред ним ста во ви ма ка ко пре ма срп ско ме је зи ку и кри те ри ју-
ми ма што му их у те мељ угра ди Вук Стеф. Ка ра џић.

2.1. У обим ном Ње го ше вом дје лу – сам тер мин „срп ски је зик“ го то во 
да се и не спо ми ње. Ње гош је је дан је ди ни пут екс пли цит но име но вао срп ски 
је зик. И то ка да је „на ка лен да ру Да ни ца, уз по све ту епи ско пу ужич ком Ни-
ки фо ру Мак си мо ви ћу о Ђур ђев да ну на Лов ће ну ље та 1833. г. ста вио умје сто 
пот пи са сле де ће сти хо ве:

Име ми је Вје ро љуб,
Пре зи ме ми Ро до љуб
Цр ну Го ру, род ну гру ду
Ка мен па ше ода сву ду.
Срп ски пи шем и збо рим
Сва ком гром ко го во рим:
На род ност ми Ср бин ска,
Ум и ду ша Сла вјан ска.“ (Мар куш ред. 2011:11). 

2.2. То спо ми ња ње срп ско га је зи ка па да у го ди ну 1833, го ди ну прилич-
но уда ље ну од го ди не 1847, од ко је се од бро ја ва по бјед нич ки ход Ву ко вог 
срп ског је зи ка. Чи ни се за то да су Ње го ше ви по сред ни ста во ви о срп ско ме 
је зи ку у ства ри ста во ви са гла сни Ву ко вим кри те ри ју ми ма из бру ше ним упра-
во ту око сре ди не де вет на е стог ви је ка, али ко ји су Ње го шу, очи глед но, би ли 
по зна ти од ра ни је. Ме ђу тим ста во ви ма без сум ње је нај бит ни ји Ње го ше во 
– с Ву ко вим не рас ки ди во по ве за но – ми шље ње о ет но и ден ти тет ским кри те-
ри ју ми ма срп ско га је зи ка.

2.2.1. Да би се ти Ње го ше ви ста во ви ис прав но про ту ма чи ли, и по ка за-
ла њи хо ва ве за с Ву ко вима, нео п ход но је нај при је се с тим кри те ри ју ми ма 
упо зна ти пре ко Ву ко вих тек сто ва, ко ји су, исти на, по пра ви лу штам па ни 
доц ни је не го ли тек сто ви у ко ји ма Ње гош обје ло да њу је сво је ста во ве. Не 
тре ба, ме ђу тим, смет ну ти с ума да су Ву ко ве иде је о тим кри те ри ју ми ма без 
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сум ње прет хо ди ле Ње го ше вима – и би ле, ма да не си сте ма ти зо ва не, на ши ро ко 
по зна те и при је њи хо ве кри ста ли за ци је у тек сту „Ср би сви и сву да“ из 1849. 
го ди не и ка сни јим тим тек стом про у зро ко ва ним и с тим тек стом по ве за ним 
Ву ко вим огла ша ва њи ма о ста ту су и ет нич ком иден ти те ту срп ско га књи жев-
ног је зи ка.

Узи ма ју ћи је зик као те мељ ни кри те ри јум на ци о нал ног ди фе рен ци ра ња 
ју жно сло вен ских на ро да, Вук ће ус твр ди ти „да се ју жни Сло ве ни сви осим 
Бу га ра по је зи ку ди је ле на тро је: пр во су Ср би, ко ји го во ре што или шта (и 
по то ме се пре ма Ча кав ци ма и Ке кав ци ма мо гу зва ти Што кав ци), и на кра ју 
сло го ва има ју о мје сто л; дру ги су Хр ва ти, ко ји мје сто што или шта го во ре 
ча (по че му се зо ву и Ча кав ци) и на кра ју сло го ва не про мје њу ју л у о, а у 
оста ло ме се вр ло ма ло раз ли ку ју од Ср ба; тре ћи су Сло вен ци, или ка ко их 
ми зо ве мо Крањ ци, ко ји мје сто што го во ре кај (по че му их на ши и Ке кав ци ма 
зо ву), ко ји се и од Ср ба и од Хр ва та по је зи ку мно го ви ше раз ли ку ју не го 
Ср би и Хр ва ти из ме ђу се бе, али су опет ме ђу њи ма бли жи не го и јед но ме 
дру гом Сло вен ско ме на ро ду“ (Ка ра џић 1997:138). Сви Ср би као што кав ци 
„го во ре је ди ним је зи ком, али се по за ко ну (ре ли ги ји) ди је ле на тро је“: Ср бе 
„за ко на Грч ко га“, Ср бе „за ко на Рим ско га“ и Ср бе „за ко на Тур ско га“. При 
том – на ста вља Вук – са мо пр ви, они „за ко на Грч ко га“, „зо ву се да нас Ср би 
или Ср бљи, а оста ли ово га име на не ће да при ме, не го они за ко на Тур ско га 
ми сле да су пра ви Тур ци, и та ко се зо ву, прем да ни од сто ти не је дан, не зна 
Тур ски, а они за ко на Рим ско га са ми се бе или зо ву по мје сти ма у ко ји ма жи ве, 
н.п. Сла вон ци, Бо сан ци (или Бо шња ци), Дал ма тин ци, Ду бров ча ни и.т.д., или 
као што осо би то чи не књи жев ни ци, ста рин ски јем али Бог зна чи јим име ном, 
Или ри или Илир ци; они пак пр ви зо ву их у бач кој Бу њев ци ма, у Сла во ни ји 
и у Хр ват ској Шок ци ма, а око Ду бров ни ка и по Бо ци Ла ти ни ма“ (Ка ра џић 
1997:125–126). 

Уоча ва ју ћи да не ће сви Ср би Ср би ма да се зо ву, и да то име ко ри сте 
са мо пра во слав ци, тј. Ср би „грч ко га за ко на“, Вук ука зу је на ире ле вант ност 
ре ли ги о зног кри те ри ју ма у на ци о нал ном опре дје ље њу код дру гих вјер ски 
раз ди је ље них, али на ци о нал но хо мо ге них на ро да. Кад – по ре ди Вук – „чо вјек 
по ми сли нпр. да Ма џа ра има и Рим ско га и Кал вин ско га за ко на, па се сви 
зо ву Ма џа ри; или Ни је ма ца има и Рим ско га и Лу те ран ско га и Кал вин ско га 
за ко на, па се опет сви зо ву Ни јем ци, мо ра се чу ди ти ка ко се ба рем сви Ср би 
за ко на Рим ско га не ће Ср би да зо ву“ (Ка ра џић 1997:126). Јер – на ста вља Вук 
– ако они „не ће да су Ср би, они не ма ју ни ка квог на род но га име на. [...] Да 
ре ку да су Хр ва ти, ја бих ре као да ово име по прав ди при па да нај при је са мо 
Ча кав ци ма“ (Ка ра џић 1997:128). И Вук по ка зу је да је ре ли ги о зна по ди је ље-
ност раз лог „за што је код нас ми мо оста ле на ро де (а осо би то ми мо Ар на у те) 
мо гла у ово ме до га ђа ју по ста ти ова ква мр зост, да на род и на сво је име омр зне“ 
(Ка ра џић 1997:126).
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Од го ва ра ју ћи де се так го ди на ка сни је (1861) на по ле мич ки текст Бо го-
сла ва Шу ле ка (из 1856. го ди не), Вук ће на пи са ти да на пи та ње „ко је су Ср би 
ко је ли Хр ва ти, ја дру га чи је не знам ка за ти не го ова ко:

Хр ва ти по прав ди мо гу се зва ти: 1) Сви Ча кав ци; 2) Ке кав ци у кра ље-
ви ни Хр ват ској ко ји су се на то име већ оби кли.

Ср би по прав ди мо гу се зва ти сви Што кав ци ма кар ко је вје ре би ли и 
ма кар гдје ста но ва ли; и они се, осим ма њи јех раз ли ка, од Хр ва та раз ли ку ју 
ти јем: 1) што не го во ре ни ча ни кај не го што или ита, а 2) што на кра ју 
сло го ва л пре тва ра ју у о, н. п. мје сто ко тал, ка зал, же тел ци, го во ре ко тао, 
ка зао, же те о ци и т. д. 

Ако Хр ват ски ро до љуп ци не при ста ју на ову на ра зу му осно ва ну ди о бу, 
он да се за сад у ово ме ни шта дру го не мо же учи ни ти не го да се по ди је ли мо 
по за ко ну или вје ри: ко је год за ко на Грч ко га или ис точ но га онај се ма кар гдје 
ста но вао не ће од ре ћи Срп ско га име на, а од они јех ко ји су за ко на Рим ско га 
не ка ка же да је Хр ват ко ји год хо ће. Исти на да би се ино стран ци мо гли на-
сми ја ти ова ко ме на ше му ди је ље њу на ро да у да на шње ври је ме, али шта ће мо 
кад смо не срећ ни љу ди те се дру га чи је не мо же“ (Ка ра џић 1997а: 149). Го-
ди ну да на пред смрт (1863) Вук ће по но ви ти да сма тра „да су Ср би са мо они 
ко ји го во ре срп ски јем је зи ком без раз ли ке вје ро за ко на и мје ста ста но ва ња“ 
(Ка ра џић 1997б:150). 

Не ува жа ва ју ћи кри те ри јум „вјерозаконa“, Вук у Ср бе, ка ко се ви ди, 
ни је убра јао са мо оне „за ко на Рим ско га“ не го и Ср бе му ха ме дан це, тј. оне 
„за ко на Тур ско га“, кон ста ту ју ћи да „од оних пак Тур ско га за ко на не мо же 
се још ни иска ти да ми сле што о ово ме срод ству; али ка ко се ме ђу њи ма 
шко ле по диг ну, ма кар и на тур ско ме је зи ку, и они ће од мах до зна ти и при-
зна ти да ни су Тур ци не го Ср би“ (Ка ра џић 1997: 129). 

2.2.2. И Ње гош ће по пут Ву ка, или пак под ње го вим (а мо жда и До си-
те је вим) ути ца јем – узи ма ју ћи је зич ки за основ ни кри те ри јум на ци о нал ног 
иден ти те та – по нај при је у сво јим пје снич ким тек сто ви ма ис кљу чи ти ре ли-
ги о зни као на ци о нал но иден ти тет ски кри те ри јум. Нај при је, без сум ње, у 
пје сми „Ср бин Ср би ма на ча сти за хва љу је“ (из 1833), гдје ка же „ми шљах 
пре зрен ка и крв ник би ти / ра ди вје ре – сви је та не сло ге“, од но сно: 

Срп ствуј ђе лом, вје руј што вје ру јеш; 
лак том вје ре глу пост чој ка мје ри, 
а озбиљ ност ђе лом и вр ли ном! (Пје сме, 54–55).

Вје ру, ка ко се ви ди, Ње гош сма тра „сви је та не сло гом“ и кри те ри ју мом 
„глу по сти“ уко ли ко се он при мје њу је на од ре ђе ње „срп ство ва ња“, тј. (не)
при пад но сти срп ско ме ро ду. Вјер ски, ре ли гиј ски кри те ри јум Ње гош ће из 
кри те ри ју ма на ци о нал ног од ре ђе ња нај ек спли цит ни је ис кљу чи ти у пје сми 
„По здрав ро ду: Из Бе ча 1847“, и то сти хо ви ма: 
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Не пи та се, ко се ка ко кр сти; 
но чи ја му крв ца гри је ду шу, 
чи је га је мл’је ко за до ји ло. (Пје сме, 240).

У овој пје сми Ње гош ће вје ру као „во прос све то га сим во ла“ ока рак те-
ри са ти као „ад ско сје ме брат ско га раз до ра“, сма тра ју ћи да је вје ра („ко се 
ка ко кр сти“) не бит ни ја од на ци о нал не при пад но сти („чи ја му крв ца гри је 
ду шу“). Ре ли ги ја, да кле, не сми је, као у про шло сти, би ти зло у по тре бља ва на 
за си ја ње раз до ра ме ђу бра ћом, ка да су се због ре ли ги је пре зи ра ли на род ност 
и на род ни је зик. Као да на ве де ном пје смом Ње гош же ли да по ру чи и то да 
ње го во ври је ме по ка зу је ка ко су вјер ске пред ра су де пре ва зи ђе не. 

Због то га се Ње гош, по пут Ву ка – а ри је чи ма игу ма на Те о до си је Мр ко-
је ви ћа у Шће па ну Ма лом (1851) – опо ми ње срп ско га усу да, гдје код Ср ба, за 
раз ли ку од дру гих на ро да, је зич ки као об је ди ња ва ју ћи на ци о нал ни кри те-
ри јум би ва под ре ђен и по ни штен вјер ским кри те ри ју мом: 

Вје ро ва ња Ср би ис тра жи ше. 
Ми смо Ср би на род нај не срећ ни: 
сва ки Ср бин ко ји се пре вје ри – 
про сто вје ру што за гр ли дру гу, 
но му про сто не би ло пред бо гом
што оцр ни образ пред сви је том, 
те се зва ти Ср би ном не хо ће. 
Ово ти је Ср бе ис ко би ло, 
ро бо ви ма ту ђим учи ни ло. (Шће пан Ма ли, 146). 

2.2.2.1. Ме ђу они ма ко ји су се „пре вје ри ли“, ко ји су „вје ру за гр ли ли 
дру гу“ па се „зва ти Ср би ном не хо ће“ – Ње гош нај при је и нај че шће из два ја 
Ву ко ве Ср бе „тур ско га за ко на“, тј. по ту ри це. Не слу чај но, ако се зна шта су 
глав не или пра ти лач ке те ме Гор ско га ви јен ца и Ла жног ца ра Шће па на Ма
лог. Та ко ће игу ман Те о до си ја у Шће па ну Ма лом ре ћи да „Бо шња ци, на ша 
род на бра ћа, / сли је пи су те не ви де ни шта?“, јер: 

О сло бо ди и о на род но сти
у њих ни ко по ња ти ја неј ма; 
у гроб су их обје са хра ни ли. (Шће пан Ма ли, 145).37

Те о до си ји ни по ли тич ки по гле ди го то во су – ка ко је у ли те ра ту ри већ 
при ми је ће но (По по вић 2013: 334; Обен 2013: 260) – иден тич ни с Ње го ше вим 
из не се ним у пи сму ска дар ском ве зи ру Осман-па ши Ско пља ку, Ср би ну по 

37 Исту иде ју Ње гош ће из ни је ти и у Гор ском ви јен цу, ри је чи ма игу ма на Сте фа на: 
Шта је Бо сна и по Ар ба ни је? 
Ва ша бра ћа од оца и мај ке (Гор ски ви је нац, 109).
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по ри је клу, ко је је Ње гош пи сао 5. ок то бра 1847, у ври је ме ка да је већ ра дио 
на Шће па ну Ма лом. Као и у Шће па ну Ма лом, Ње гош у пи сму ин си сти ра на 
срп ском по ри је клу Бо шња ка, раз ли ку ју ћи му сли ма на као „Тур чи на-Бо шња-
ка“ од пра вог Тур чи на као „Тур чи на-Ази ја ти на“, при је све га по то ме што се 
„Тур ци осу ђу ју као угње та чи на ци је, а му сли ма ни што су не вер ни на ци о-
нал ној иде ји“ (Обен 2013:271). У том пи сму Осман-па ши Ско пља ку Ње гош 
ће нај ек спли цит ни је из ни је ти свој став о „Тур ци ма-Бо шња ци ма“ као ди је лу 
срп ско га на ро да, об је ди ње ног је зич ким као те мељ ним иден ти тет ским кри-
те ри ју мом. 

„Бог са ми зна де“ – ве ли Ње гош – „ка да ће се они [потурице] сво је сла-
ве спо ме ну ти и до ка да ће се ова мо ја бра ћа од сво је ро ђе не бра ће ту ђи ти и 
на зи ва ти се Ази ја ти ма и до ка да ће за ту ђу ко рист ро бо ва ти не сје ћа ју ћи се 
се бе ни сво је га! Од оно га не срећ но га да на от ка ко је Ази ја тин на ше цар ство 
раз гња вио, са ко јим се ова ша ка гор шта ках за оп ште по ште ње и име на ше га 
на ро да бо ри? Све са сво јом ро ђе ном бра ћом ис тур че ном. Брат бра та би је, 
брат бра та си је че, раз ва ли не су на ше га цар ства у на шу крв огре зле. – Ево 
оп ште на ше не сре ће! [...] Ја бих во лио но ишта на сви је ту ви ђе ти сло гу ме ђу 
бра ћом у ко ји ма јед на крв ки пи, ко ју је јед но мли је ко од го ји ло и јед на ко ли-
јев ка од њи ха ла. [...] Ја бих рад да сам се ма ло доц ни је ро дио, јер бих ви дио 
сво ју бра ћу ђе су се се бе и сво ји јех спо ме ну ли и ђе јав но пред сви је том ка-
за ли да су они пра у ну ци и по том ци ста ри јех ви те зо вах на ше га на ро да. Ка да 
се ова све та ри јеч из го во ри, бла го ци је лом на шем пле ме ну, он да ће име 
цр но гор ско бо сан ски и про чи ви те зо ви срп ско га на ро да ка ко све ти та ли сман 
(ама нет, за пис) че ство ва ти и у ње дри ма но си ти. [...] Ка да са мном го во риш 
ка ко мој брат Бо шњак, ја сам твој брат, твој при ја тељ, али ка да го во риш као 
ту ђин, ка ко Ази ја тин, ка ко не при ја тељ на ше га пле ме на и име на, ме ни је то 
про тив но и сва ко ме би бла го род но ми сле ће му чо вје ку про тив но би ло“ (Пи-
сма, 152–153). 

2.2.2.2. Ње гош, као што се ви ди, до ма ће му сли ма не сма тра „по том ци ма 
ста ри јех ви те зо вах на ше га на ро да“, од но сно „ви те зо ви ма срп ско га на ро да“.

Ри јеч на ци ја не ја вља се у Гор ском ви јен цу (а ни у дру гим Ње го ше вим 
дје ли ма). „Обич но се го во ри о на ро ду, о пле ме ну, о ро ду. Про блем је за нас 
да до зна мо ко је је за пра во то ве ли ко пле ме због чи је па сив но сти вла ди ка 
Да ни ло [у Гор ско ме вијенцу] жа ли већ на по чет ку спе ва:

Мо је пле ме сном мр тви јем спа ва.

Оче вид но, ни је реч о Цр но гор ци ма, по што су они, на про тив, је ди ни 
спрем ни на ак ци ју“ (Обен 2013:275). У то пле ме, срп ски род, срп ски на род, 
Ње гош – ка ко смо ви дје ли – укљу чу је бра ћу „Бо шња ке“, не узи ма ју ћи њи-
хо ву му ха ме дан ску вје ру за ре ле ван тан, ис кљу чу ју ћи кри те ри јум. У срп ски 
род, у бра ћу по кр ви и је зи ку, што их са мо вје ра као иден ти тет ски не ре ле-
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ван тан кри те ри јум раз два ја, Ње гош уз „Бо шња ке“ или Ву ко ве „Ср бе тур-
ско га за ко на“ укљу чу је и Хр ва те или Ву ко ве „Ср бе рим ско га за ко на“. Та ко 
ће у Гор ско ме ви јен цу вој во да Дра шко жа ли ти што су Мле ци „до ма ми ли“ и 
„по хва та ли“: 

јад ну на шу бра ћу со ко ло ве
Дал ма тин це и хра бре Хр ва те (Гор ски ви је нац, 70). 

Баш као што ће у пи сму Осман-па ши Ско пља ку „Бо шња ке“ на зва ти 
бра ћом, та ко ће ево у Гор ском ви јен цу Ње гош бра ћом сма тра ти и Хр ва те. Да 
Ње гош Хр ва те сма тра ди је лом на ше га, срп ско га ро да и на ро да, чак ви ше од 
на ве де не Дра шко ве из ја ве по твр ђу ју ри је чи игу ма на Сте фа на, из ре че не при 
кра ју Гор ско га ви јен ца, гдје он ка же: „Хо ћу спо мен да чи ним ду ша ма / ви-
те зо вах на ше га на ро да“, ко ји ма ће, због ис тра ге по ту ри ца „да нас нај ми ли је 
би ти / од Ко со ва ниг да као да нас“. Спи сак тих исто риј ских лич но сти, ка ко 
је то уочио М. Обен (2013:276), мо же по слу жи ти као до бар кри те ри јум оме-
ђе ња Ње го ше во га „на ше га“ или ти „срп ско га ро да и пле ме на“. На да то ме 
мје сту Гор ског ви јен ца игу ман Сте фан, на и ме, ево ци ра успо ме ну на сље де ће 
зна ме ни те лич но сти „срп ско га ро да и пле ме на“: 

не по бјед ног мла до га Ду ша на,
Оби ли ћа, Ка стри о та Ђу ра, 
Зри но ви ћа, Ива на, Ми ла на, 
Стра хи ни ћа, Ре љу Кри ла то га, 
Цр но ви ћа Ива и Уро ша, 
Цми ља ни ћа, вој во ду Мом чи ла, 
Јан ко ви ћа, де вет Ју го ви ћах 
и Но ва ка по ра ди ха ла ка, 
и оста ле на ше ви те зо ве. (Гор ски ви је нац, 124–125) 

На игу ма но вом спи ску, ка ко се ви ди, од срп ских ју на ка што пот па да ју 
под Ву ко ве Ср бе грч ко га за ко на, ту су цар Ду шан, и ко сов ски ју на ци Ми лош 
Оби лић, Иван Ко сан чић, Ми лан То пли ца, Стра хи њић Бан и де ве то ри ца 
Ју го ви ћа, за тим ле ген дар ни ју на ци срп ских на род них пје са ма из раз ли чи тих 
срп ских кра је ва – Цр не Го ре, Дал ма ци је, Бо сне: Иван-бег Цр но је вић и брат 
му Урош, вој во да Мом чи ло, Или ја Сми ља нић, Сто јан Јан ко вић, Ре ља Кри-
ла ти ца и ста ри на Но вак. Уз те се ју на ке на игу ма но вом спи ску на ла зе и 
дво ји ца оних ко ји не пот па да ју под Ву ко ве Ср бе грч ко га за ко на: ал бан ски 
кнез Ђор ђе Ка стри от Скен дер бег и хр ват ски бан Ни ко ла Зрињ ски.

При су ство Ђор ђа Ка стри о та Скен дер бе га на игу ма но вом спи ску мо же 
се, ка ко то за кљу чу је и М. Обен, об ја сни ти ње го вим род бин ским ве за ма са 
срп ским плем ством, бу ду ћи да му је „мај ка, Во и сла ва, би ла Срп ки ња“, а и „Сте-
фан Цр но је вић, Иван-бе гов отац, био је зет Скен дер бе гов“, па ни је ни ка кво 
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чу до што Ње гош, „у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом, го во ри о Скен дер бе гу 
ви ше као о Ср би ну не го као о Ал бан цу“ (Обен 2013:277). 

„При су ство Ни ко ле Зрињ ског у спи ску игу ма на Сте фа на не мо же се 
пак об ја сни ти не ка квим род бин ским ве за ма из ме ђу Цр но го ра ца и хр ват ског 
ба на. Ју нач ка по ги би ја Ни ко ле Зрињ ског при оп са ди Си ге та 1566. има ла је 
ве ли ког од је ка. Сла ви ле су је на род не пе сме, а Ан дри ја Ка чић-Ми о шић јој 
је по све тио јед ну од нај ду жих пе са ма сво је збир ке. До ба Илир ског по кре та 
ство ри ло је од Зрињ ског, у Хр ват ској, на ци о нал ног ју на ка. На род не пе сме, 
Ка чић-Ми о шић, па чак и илир ска по е зи ја на зи ва ју га, као и Гор ски ви је нац, 
Зри но вић. Игу ман Сте фан на во ди Зрињ ског на че твр том ме сту, од мах по сле 
Ду ша на, Оби ли ћа и Скен дер бе га. Он, да кле, за у зи ма по ча сно ме сто у то ме 
спи ску“ (Обен 2013:277). Укљу чу ју ћи Ни ко лу Зрин ског у „ви те зо ве на ше га 
на ро да“, Ње гош за пра во оме ђу је срп ски на род гра ни ца ма срп ско га је зи ка. 
Он под тим на ро дом под ра зу ми је ва Ву ко ве Ср бе сва три вје ро за ко на: и Ср бе 
пра во слав це, и Ср бе ри мо ка то ли ке и Ср бе му ха ме дан це (му сли ма не). На 
осно ву на ве де ног ни је те шко за кљу чи ти да се код Ње го ша – исто као и код 
Ву ка – је зик, а не вје ра, ја вља је ди ним на ци о нал но иден ти тет ским кри те ри-
ју мом, од но сно је ди ним кри те ри ју мом ко ји на ци о нал но об је ди њу је све Ср бе. 
Друк чи је ре че но, код Ње го ша се баш као и код Ву ка иде ја о је дин ству на ро да 
за сни ва на је зи ку као основ ном ет но и ден ти тет ском кри те ри ју му. 

2.3. А шта Ње гош сма тра срп ским је зи ком? Упра во што кав ски ди ја ле кат 
као осно ви цу Ву ко вог срп ског књи жев ног је зи ка. То Ње гош екс пли цит но 
на во ди у већ по ми ња ној пје сми „По здрав ро ду на но во ље то“, од но сно „По-
здрав ро ду: Из Бе ча 1847“, и то сти хо ви ма: 

Ле по, ли по, лје по и ли је по 
би ло, бје ло, бе ло и би је ло – 
ли сти ћи су јед но га цви је та, 
у пу пољ се је дан од њи ха ли. (Пје сме, 174, 240)

На во де ћи раз ли чи те из го во ре што кав ског ди ја лек та – и то екав ски (ле по, 
бе ло), икав ски (ли по, би ло) и два ије кав ска (ли је по, лје по, би је ло, бје ло) – као 
ди фе рен ци јал не ди ја ле кат ске цр те уну тар што кав ског нар јеч ја, Ње гош – 
сли је де ћи Ву ка – срп ским је зи ком сма тра сав што кав ски ди ја ле кат. Бу ду ћи 
да је, ка ко смо ви дје ли, и код Ње го ша је зик те мељ ни на ци о нал но иден ти тет-
ски кри те ри јум, ло гич но сли је ди за кљу чак да је Ње гош, по пут Ву ка, Ср би ма 
та ко ђе сма трао све оне ко ји го во ре срп ским је зи ком, тј. све што кав це.

По сли је на ве де них сти хо ва у вер зи ји пје сме на сло вље ној „По здрав ро-
ду: Из Бе ча 1847“ сли је де сти хо ви: 

Ври је ме је мај стор ско ре ше то, 
пре чи сти ће оно ове ства ри. (Пје сме, 240)
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Ти Ње го ше ви сти хо ви као да ан ти ци пи ра ју Ву ков при је длог рје ше ња 
из го вор ног што кав ског „ша ре ни ла“ да тог у зна ме ни том „Књи жев ном до го-
во ру“ из Бе ча 1850. го ди не, гдје се у тач ки пр вој ка же да су пот пи сни ци 
„јед но гла си це при зна ли, да не ва ља ми је ша ју ћи нар јеч ја гра ди ти но во, ко-
је га у на ро ду не ма, не го да је бо ље од на род ни јех нар јеч ја иза бра ти јед но, да 
бу де књи жев ни је зик“, а у тач ки дру гој: „јед но гла си це смо при зна ли, да је 
нај пра ви је и нај бо ље при ми ти ју жно нар јеч је да бу де књи жев но“ (Ка ра џић 
1969: 229). 

Као да је Ње гош ста вом да ће ври је ме „пре чи сти ти ове ства ри“, са мом 
чи ње ни цом да је на вео обје књи жев не ва ри јан те ју жно га из го во ра (је кав ску 
и ије кав ску) им пли цит но дао пред ност ју жно ме нар јеч ју, баш као што су 
пот пи сни ци Беч ког књи жев ног до го во ра сма тра ли да је по треб но у књи жев-
ном је зи ку ујед на чи ти из го вор ну не по ду дар ност, и пред ло жи ли да се то 
учи ни из бо ром ју жно га нар јеч ја. 

3. Та ко се Ње гош им пли цит но да том пред ношћу ју жно ме нар јеч ју са-
гла сно на шао на пу ту Ву ко вих та да још нео б зна ње них иде ја о рје ше њи ма 
из го вор не не у јед на че но сти срп ског књи жев ног је зи ка. Баш као што је, ка ко 
смо ви дје ли, био пот пу но са гла сан с Ву ко вим иде ја ма о оби му срп ско га је зи-
ка и ње го вом на ци о нал но иден ти тет ском ка рак те ру, као и у то ме да кри те-
ри јум „вје ро за ко на“ не сми је би ти кри те ри јум на ци о нал не ди фе рен ци ја ци је 
срп ског на ро да. 

Још у јед ном, вр ло бит ном пи та њу, Ње гош се сла гао с Ву ком. А то је од-
нос и кон крет на по др шка Ву ко вој ор то граф ској ре фор ми. По зна то је, на и ме, 
да је Ње гош у у штам па ри ји Јер мен ског ма на сти ра 1850. штам пао књи жи цу 
Ку ла Ђу ри ши ћа и Чар дак Алек си ћа 1847. го ди не у Бе чу – но вим, Ву ко вим 
пра во пи сом (Пје сме, 329), као и то да је тр шћан ски тр го вац Ан дри ја Стој ко вић 
1851. го ди не Ње го ше вог Ла жног ца ра Шће па на Ма лог штам пао та ко ђе – 
Ву ко вим пра во пи сом (Шће пан Ма ли, 282). Ако се зна да је Ву ко ва пра во-
пи сна ре фор ма у Ср би ји зва нич но при хва ће на тек 1868. го ди не, да кле че ти-
ри го ди не по сли је Ву ко ве смр ти, мо же се са мо прет по ста ви ти ко ли ки је 
зна чај има ла чи ње ни ца да је Ње гош не ка од сво јих дје ла на го то во два де сет 
го ди на ра ни је штам пао Ву ко вим пра во пи сом. Све то по ка зу је да је Ње гош 
био не са мо са гла сан с Ву ко вим иде ја ма срп ско га књи жев ног је зи ка, не го је 
те иде је про во дио у жи вот, кон крет но их по др жа ва ју ћи. Из тих раз ло га Ње-
гош се мо ра сма тра ти јед ним од нај зна чај ни јих не са мо по бор ни ка не го и 
„ве ри фи ка то ра“ Ву ко вог срп ског књи жев ног је зи ка. 
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Miloš M. Kovačević

NJEGOŠ’S ATTITUDE TOWARDS SERBIAN LANGUAGE

S u m m a r y

In Njegoš’s work, entirely written in Serbian language, Serbian language as such is 
mentioned only once in the almanac “Danica” from 1833. Within his patriotic ideas of 
South Slavic unity, Njegoš suggests, not only in his literary texts, the unifying national 
identity role of Serbian language. Njegoš completely supports the romantic ideas of Vuk 
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Stef. Karadžić that language is the basic criteria of the national identity, while the aspect 
of religion should not be taken as a criterion of national differentiation of the Serbs.

This paper shows how and when Njegoš applied Vuk’s idea of the Serbs as reli-
giously fragmented, but liguistically indivisible nation. It also shows what was Njegoš’s 
attitude towards the „colourfulness“ of idiom and articulation of Štokavian as the only 
Serbian and Serbian only dialect.
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Милоје М. Ракочевић

ЊЕГОШЕВЕ УНИВЕРЗАЛНЕ  
ПОЕТСКЕ СТРУКТУРЕ 

У ра ду се пре до ча ва ју иде је о уни вер зал ном ло го су и уни вер зал ном 
ко ду, и на чин на ко ји оне ко ре спон ди ра ју са Ње го ше вим по и ма њем со гла
си ја оп штег, кроз раз у ме ва ње нај ду бље су шти не при род не ма те ма ти ке 
и при род не на у ке. Пре до ча ва ју се Ње го ше ве уни вер зал не по ет ске струк-
ту ре, ко ре спон дент не са струк ту ра ма оних при род них си сте ма (по пут 
пе ри од ног си сте ма хе миј ских еле ме на та и гент ског ко да), ко ји су де тер-
ми ни са ни нај бо љом мо гу ћом хар мо ни јом, си ме три јом и про пор ци јом, то 
јест злат ним пре се ком. Пре до че не су и ко ре спон ден ци је Ње го ше вих по ет-
ских струк ту ра са Хо ме ро вим и Дан те о вим, а све тро ји це, са струк ту ра-
ма ге нет ског ко да, Дар ви но вог ди ја гра ма и Мен де ље је вље вог пе ри од ног 
си сте ма, јед ног и дру гог у фор ми хи пер коц ке.

Кључ не ре чи: Ње гош, Хо мер, Дан те, по е зи ја, про за, по ет ске струк ту-
ре, по ет ске ком по зи ци је, уни вер зум, про пор ци ја, си ме три ја, хар мо ни ја, 
злат ни пре сек, по сред на ка у зал ност, ге нет ски код, уни вер зал ни код

1. Увод

При пре ма ју ћи се за сво је пр во пу то ва ње у Ру си ју, 1833. го ди не, Ње гош 
је био од лу чио да на пи ше јед ну по ве ћу пе сму, ка ко би се пред ста вио као пот-
пу но оформ љен пе сник, па је по чет ком упра во те, пу ту на ме ње не, 1833. го ди-
не, спе вао Глас ка мен шта ка, са 1546 сти хо ва; у ње му су опе ва на „ју нач ка 
дје ла Цр не Го ре“ у пе ри о ду 1711–1813. го ди не. Уви дом у са др жај пе сме (пре-
ко пре во да на ита ли јан ски) аустриј ска цен зу ра ни је одо бри ла штам па ње, и 
Ње гош је без ње от пу то вао у Ру си ју. Пе сма ина че ни ка да ни је штам па на у 
ори ги на лу, из гу бље на је, и да нас по сто ји са мо у фор ми по врат ног пре во да 
са ита ли јан ског.1 Две го ди не ка сни је (1835) би ла је до вр ше на и Сво бо ди ја да 

1 О суд би ни Гла са ка мен шта ка, о то ме ка ко је био из гу бљен, па на ђен у ита ли јан ском 
пре во ду (Пе тар Сен тић), и пре ве ден на траг (про зно) на срп ски је зик (Фра но На кић Вој но-
вић), и то све ко рект но и тач но – стих за стих – ви де ти у дру гом то му на ше књи ге о Ње го шу, 
Ње го шев искон ски ло гос, Ин тер прес, Бе о град 2003, стр. 21).
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(са укуп но 6668 сти хо ва у де сет пе са ма, у осмер цу) у ко јој су опе ва ни исти 
они до га ђа ји из Гла са Ка мен шта ка, као што ће исте те до га ђа је пе сник још 
јед ном опе ва ти у сед мо ро ко ла по ет ског драм ског де ла Ла жни цар Шће пан 
Ма ли, али и у зна чај ном бро ју пе са ма Огле да ла срп ског (што Ње го ше вих, 
што на род них). Очи глед но, Ње гош се др жи прин ци па „по но ви ти исто то, 
са мо ма ло друк чи је“, ина че та ко че стог у срп ској на род ној по е зи ји; и, ка ко 
ће мо ви де ти, не са мо ов де, не го и у ка сни јим сво јим де ли ма.

За па же но је да је овај Ње го шев ве о ма ин тен зи ван и плод ни рад у по ет-
ском ства ра ла штву, од 1833. до 1837. го ди не, за ме њен „ства ра лач ком па у зом“ 
од чи та вих се дам го ди на. Али, ако је то за и ста би ла „па у за“ оста је не по зна-
то ка ко су, у ве о ма крат ком пе ри о ду, ко ји ће усле ди ти, за са мо две го ди не 
(1845–1847) мо гла би ти на пи са на Ње го ше ва три нај зна чај ни ја, у све му гран-
ди о зна де ла: Лу ча ми кро ко зма, ве ли чан стве на хим на све оп штој хар мо ни ји 
Уни вер зу ма (1845), Гор ски ви је нац, гран ди о зни еп о ова пло ће њу ко смич ког 
сло ва у сло во чо ве ка (по чет ком 1847) и Ла жни цар Шће пан Ма ли, све вре ме но 
људ ско све до че ње о ве ли кој игри по зи ци ја и ути ца ја (на пи сан до сре ди не 1847. 
го ди не, ма да об ја вљен тек 1851, са мо не ко ли ко ме се ци пре пе сни ко ве смр ти).2 

Др же ћи се прин ци па „исто то, са мо ма ло друк чи је“, кључ не иде је ко је 
ће до са вр шен ства раз ви ти у овом свом, дру гом по ре ду, трип ти ху (Лу чи, 
Ви јен цу и Шће па ну),3 Ње гош је нај пре ис ка зао у по је ди ним сво јим пе сма-
ма, као што су Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу, За ро бљен Цр но го рац од ви ле, 
Ода сун цу, спје ва на но ћу без Мје се ца, Ми сао, као и у не ко ли ко дру гих.

Да је Ње гош за и ста уна пред про јек то вао, не са мо по ет ске са др жа је и 
фи ло зоф ске су шти не, него и струк ту ре, ком по зи ци је и фор ме, има (до ду ше, 
скри ве них) до ка за на пре тек. Та ко је за Лу чу ми кро ко зма стро го од ре дио и 
број стра ни ца на ко ји ма де ло тре ба да бу де штам па но („Нек бу де у ок та ву 
пе ча та но, по два де сет сти хо ва на сва ко је му обра зу“). Штам па ње, пак, Гор
ског ви јен ца не по сред но је над гле дао то ком че ти ри ме се ца бо рав ка у Бе чу 
(„Вла ди ка сам др жа ше дру го по пра вља ње и по то ње пре гле да ње“ – све до чи 
Ње го шев се кре тар Ми ло рад Ме да ко вић). У ру ко пи сној вер зи ји Гор ског ви
јен ца пи са ној ру ком пе сни ка на 33 ду гач ке стра ни це (пот пу но са мо стал ној 
вер зи ји, ко ја до се же са мо до 1528. сти ха), ко ла су по ре ђа на та ко да пр во 
ко ло пе ва о на шим по ра зи ма и по ги би ја ма, па два ко ла о по бе да ма и сла ви; 
по но во два ко ла о по ги би ја ма и по ра зи ма и, на кра ју, јед но о по бе ди и сла ви. 
У штам па ној вер зи ји, пак, пр ва три ко ла пе ва ју о по ра зи ма, а пре о ста ла три 
о по бе да ма и сла ви. При то ме, у штам па ној вер зи ји ка зи ва ње јед не лич но сти 

2 Пре ће би ти да је упра во у овим го ди на ма „ћу та ња“, то ком тих се дам го ди на, Ње гош 
„про јек то вао“, и прак тич но ство рио, ова сво ја три нај ва жни ја де ла. О Ње го ше вом ства ра-
ла штву, де таљ ни је и у дру гим на шим ра до ви ма: Књи жев ност, 6/1989; Срп ски књи жев ни 
гла сник – у да љем тек сту Гла сник, 3/1992; 2/1993; 6/1993; Ње го шев искон ски ло гос, Ин тер-
прес, Бе о град, I том 2000, II том 2003.

3 Пр ви трип тих: Глас ка мен шта ка, Сво бо ди ја да, Огле да ло срп ско; и дру ги трип тих: 
Лу ча ми кро ко зма, Гор ски ви је нац и Ла жни цар Шће пан Ма ли. 
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мо же да се про тег не на две, или три, до нај ви ше че ти ри стра ни це, док је у 
ру ко пи сној вер зи ји до пу ште но нај ви ше по јед но пре но ше ње на сле де ћу стра-
ни цу. Уз све то, пар не стра ни це на пи са не су згу сну то, а не пар не про ре ђе но 
(са ма ње сти хо ва). 

Пр ви је Ми лан Ре ше тар за па зио раз ли чит ре до след ко ла у ру ко пи сној 
и штам па ној вер зи ји Ви јен ца, али, на жа лост, ола ко за кљу чио да се „пе сник 
у по след њем тре нут ку, пред штам па ње, пре до ми слио“. Као да се мо же тек 
та ко „пре ме шта ти“ по ет ско тки во?! Јед на ду бља ана ли за, ме ђу тим, по ка зу је 
да се раз ло зи за ово „пре ме шта ње“ на ла зе у Ње го ше вој по тре би да ус по ста ви 
са гла сност свог по ет ског уни вер зу ма са уни вер зу мом – све том, уво де ћи ви-
ше стру ке „рас кр сни це“ и ви ше знач ност у ка зи ва њу, па и ви ше знач ност са мих 
је зич ких из ра за. У ту свр ху су и на кнад но до да ти сти хо ви, што је ре зул ти-
ра ло ти ме да се ру ко пи сна и штам па на вер зи ја Ви јен ца зна чај но раз ли ку ју.

Сми сао ви ше знач ја ис ка за ног у Гор ском ви јен цу, и Гор ским ви јен цем, 
лак ше је раз у ме ти кад се са зна да је Ње гош, пре Гор ског ви јен ца и Сво бо ди
ја ду дао у две вер зи је, ма да са ми ни мал ним раз ли ка ма: вер зи ју ко ја се и да нас 
чу ва, у ру ко пи су, у Пе тро град ској би бли о те ци, и ову штам па ну, ко ју је пр ви 
об ја вио Љу ба Не на до вић, а на Ње го ше ву мол бу.4 

За ни мљив слу чај су и ре до ви тач ки ца у По све ти (Ка ра ђор ђу), да тој на 
по чет ку Гор ског ви јен ца. Сми сао тих „ре до ва тач ки ца“ пр ви је по ку шао да 
про ту ма чи Стје пан Ми тров Љу би ша у ко мен та ри ма Гор ског ви јен ца; би ло је 
то пе то по ре ду из да ње, пр во ла ти нич но, а до го ди ло се у За дру. И, би ло је 
то пр ви пут да не ко ко мен та ри ше са др жај. За ре до ве тач ки ца Љу би ша ка же 
да је то по сле ди ца „уга сне аустриј ске цен зу ре“, че му се ус про ти вио Вук 
Вр че вић (у књи зи „Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, вла ди ке цр но гор-
ско га“), све до че ћи да је ње му „сâм Вла ди ка“ го во рио о то ме, у сми слу да, 
кад се дух пе сни ка за мо ри, и диг не се пут Не ба да се од мо ри, ру ка оста не 
„са ма да пи ше“ и ис пи су је те „вр сте тач ки ца.“ На сли чан на чин Ње гош се 
на ша лио са Вр че ви ћем и код об ја шња ва ња за што је сво је је ди но про зно де ло 
(ако се из у зме ве о ма крат ка цр ти ца „Сан на Бо жић), „Жи ти је Мр ђе на Не-
срет њи ко ви ћа, њим са мим спи са но“, за вр шио са „ова че ти ри сло ва: Н ... или 
Н ... Н ... Н ...“ На Вр че ви ће во пи та ње шта му то зна чи, Ње гош је од го во рио: 
„Нов ци, Нов ци, Нов ци!“ А Ње гош се за пра во ба вио са свим дру гим ства ри-
ма – пи та њи ма ви ше знач ја и „не до знач ја“, тач ни је – пи та њи ма устрој ства 
уни вер зал ног „сло ва“, ства ра ња уни вер зал них по ет ских струк ту ра (пу тем 
јед ног скри ве ног уни вер зал ног ко да), при че му под пој мом уни вер зал не по-
ет ске струк ту ре под ра зу ме ва мо струк ту ре ко ре спон дент не са струк ту ра ма 

4 Као што се у вре ме штам па ња Ви јен ца био пре се лио у Беч на че ти ри ме се ца, та ко 
се и у вре ме пре пи си ва ња Сво бо ди ја де Ње гош био пре се лио у ма на стир Ма ји не, на ме сец 
да на, за јед но са Ву ком Вр че ви ћем, ко ји је пе дант но оба вио по сао пре пи си ва ња, уз Ње го ше-
во над зи ра ње це ли не по сла, и, по себ но, уз ис тра ја ва ње на ни јан си ра њу раз ли ка јед не и 
дру ге вер зи је. 
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оних при род них си сте ма,5 ко ји су де тер ми ни са ни нај бо љом мо гу ћом хар-
мо ни јом, си ме три јом и про пор ци јом, то јест злат ним пре се ком. 

2. ЛО ГИ КА ЊЕ ГО ШЕ ВОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Ка да је Ње гош по слао у Бе о град ру ко пис Лу че ми кро ко зма свом не ка-
да шњем учи те љу Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји, да је дâ „на пе ча та ти у 
та мо шњу див ну пе чат њу“, при ло жио је и пи смо ко је са др жи и сле де ћу про-
грам ску ре че ни цу: „И ја, ка ко твар ум на Ство ри те ља, тре ба со гла си ју оп-
штем да по дра жа вам“.6 Ње го ше во је опре де ље ње, да кле, да, пу тем јед ног 
скри ве ног ко ди ра ња, ство ри по ет ске струк ту ре ко је би би ле из гра ђе не на 
истим прин ци пи ма на ко ји ма је и цео уни вер зум са здан. Оту да и на слов овог 
са оп ште ња, у ко јем ће би ти по ка за но да се Ње гош, у сво јој на ме ри, са мо 
при дру жу је оним кла си ци ма књи жев но сти, по пут Хо ме ра, Дан теа, Ге теа и 
Шек спи ра, ко ји су исту ту иде ју угра ди ли у сво ја де ла.

То на да ље зна чи да Ње го шев план ства ра ња ни је био оби чан план, у 
сми слу опре де љи ва ња за ове или оне естет ске ка те го ри је, ова кве или дру-
га чи је струк ту ре и ком по зи ци је, ко је су ви ше или ма ње већ по зна те, не го је 
то у исто вре ме био план Уни вер зу ма, со гла си ја оп штег, план ре а ли за ци је 
склад ног од но са це ли не и де ло ва; та квих од но са да де ло ви у окви ру це ли не 
бу ду у нај бо љој мо гу ћој ко хе рен ци ји, дру гим ре чи ма, у нај бо љој мо гу ћој 
си ме три ји, про пор ци ји и хар мо ни ји, у чи јој осно ви је злат ни пре сек. Ка ко 
је то учи нио, по ка за ће мо на при ме ри ма ко ји сле де.

Сво ја три нај зна чај ни ја де ла Ње гош је и фор мал но ује ди нио у јед но 
де ло, и то та ко што је „уде сио“ да број сти хо ва ис пред и иза стро го утвр ђе-
не „ре фе рент не тач ке“ (где се, ма да на из ве стан на чин скри ве но, на во де 
раз ло зи за глав ну од лу ку у спе ву, и из но си оправ да ње за њу) бу де у не по-
сред ној ре ла ци ји са пр вим са вр ше ним бро јем, са бро јем шест (та бе ла 1; ко мен-
тар 1), као и у (по сред ној) ре ла ци ји са Злат ним пре се ком.7 Том „ре фе рент ном 
тач ком“ исто вре ме но је ре а ли зо вао и ло ги ку: пра зно-по лу-пу но. У Лу чи, 

5 Та кви си сте ми су, на при мер, пе ри од ни си стем хе миј ских еле ме на та и гент ски код, 
го вор ни је зик и сл.

6 Цео па сус у том пи сму гла си: „Мра ви, по зва ти на би ће Твор цем са ста вља ју сво ја 
ис ку стве на мра ви шта, и пче ле ве ли ко љеп не сво је па ла те. И ја, ка ко твар ум на Ство ри те ља, 
тре ба со гла си ју оп штем да по дра жа вам“ (П. П. Ње гош, Це ло куп на де ла, Про све та-Бе о град и Обод-
Це ти ње, сед мо из да ње, књи га VI, стр. 124).

7 По сред но, пре ко Фи бо на чи је вог ни за, ко ји се на ла зи у стро гој ре ла ци ји са злат ним 
пре се ком, а код Ње го ша сле ди, на при мер у Лу чи, из бро ја сти хо ва у три па ра пе са ма, ка ко 
је по ка за но у: ММР, Ње го шев искон ски ло гос, I, 2000, стр. 71. Ова квом струк ту ром Ње гош 
је ре а ли зо вао и ари сто те лов ско је дин ство фор ме и су шти не, у сле де ћем сми слу: у пр вој 
пе сми, пе сни ков дух се кре ће ка ле по та ма Бож јег пре сто ла, а у че твр тој ка же сто кој бор би, 
ка бор би са Са та ном; у дру гој пе сми се сти гло до ле по та Бож јег пре сто ла, а у пе тој – до 
же сто ке бит ке са Са та ном; у тре ћој пе сми је на го ве штај бор бе („Он је бу ну за жећ на у мио“), 
а ше ста пе сма по чи ње сти хом: „По по бје ди стра шној над Са та ном“ (упо ре ди ти фу сно ту 27).
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пра зно ме сто је не до ста ју ћи 950. стих, то јест 280. стих III пе сме (ко ји је Си-
ма Ми лу ти но вић до пи сао на сво ју ру ку; кур зив ни стих у до ле на ве де ној 
стро фи); у Ви јен цу по лу стих, као 2235. стих по ре ду („а од то га ......“), и у 
Шће па ну као пун стих, 1997. стих по ре ду, то јест 278. стих III чи на („док 
све на ше си ле из ло ми мо“). [Коментар 1: Евен ту ал но Ње го ше во угле да ње 
на би блиј ски “Ше сто днев“ (на шта су ука зи ва ли не ки ње го шо ло зи)8 не про-
ти ву ре чи угле да њу и на са вр шен ство бро ја шест, јер, да па ра фра зи ра мо Све-
тог Ав гу сти на, ни је број шест са вр шен због то га што је Бог ство рио свет за 
шест да на, не го обр ну то: Бог је ство рио свет за шест да на, због то га што је 
број шест са вр шен.9]

На ве де ни фор ма ли зам до ве ден је у ве зу са су шти ном по ет ског са др жа ја, 
са по во дом и раз ло гом ње го вог ства ра ња. Та ко, ако већ по сто ји „Ада мо ва 
ла ко вјер ност грд на“ и „не по стој ност ли ка“, а осим то га Бог сво јим „све ви де-
ћим оком“ ви ди и „Са та ни не мрач не на ми шља је“, јер „он је бу ну за жећ на-
у мио“, ја сно је ка ква (оправ да на) кључ на од лу ка мо ра би ти у Лу чи – по ве сти 
„стра шну и кр ва ву бор бу“ са Са та ном. У Гор ском ви јен цу, ци ви ли за ци ја 
ора ха и ци ви ли за ци ја бро ја ни ца не мо гу за јед но, „крст и лу на не ка се уда ре, 
/ ко ме пр сне че ло, ку ку ње му.“ Оту да (оправ да на) од лу ка10 мо ра би ти – „Удри 
за крст, за образ ју нач ки.“ Ко нач но, упр кос то ме што Ње гош Шће па на Ма лог, 
у пред го во ру, на зи ва „ла жом и скит ни цом“ од лу ку о то ме да он „је сте цар“ 
до но си на род, по не кој сво јој ин ту и тив ној ло ги ци. 

По сма трај мо са да та бе лу 1. Не по сред но је очи глед но да је фор ма ли за-
ци ју Ње гош ура дио пре ко бро ја Св. Јо ва на Бо го сло ва,11 пре ко бро ја 666; 
тач ни је, пре ко си сте ма бро је ва ко ји се ге не ри шу умно жа ва њем бро ја 666, 
као и умно жа ва њем, у прет ход ним ко ра ци ма, бро ја 66, и бро ја 6, нај са вр ше-
ни јег од свих са вр ше них бро је ва (1+2+3 = 6 и 1 х 2 х 3 = 6).12 У Лу чи, ис пред 

8 Шест је пе са ма у Лу чи, ше сто ро ко ла у Ви јен цу, 6+1 Цр но го ра ца у Ви јен цу са име-
ном Вук (шест ак тив них лич но сти и је дан не ми лик: Вук Бо ри ло вић); та ко ђе и 6+1 Ту ра ка 
(шест по гла ви ца тур ских и Сват Тур чин); „шест не ђе ља, си је ку ћи Тур ке“ итд. Ви де ти: „Об-
ја шње ња уз Лу чу ми кро ко зма“ у: П. П. Ње гош, Це ло куп на де ла, Про све та-Бе о град и Обод-Це ти ње, 
сед мо из да ње, књи га III, стр. 351, где је ре че но да је Ни ко ла Ба на ше вић још 1954. го ди не из нео хи по те зу, 
да та ко че сто при су ство бро ја шест код Ње го ша, до ла зи, мо жда, оту да што је број шест са вр шен број.]

9 На ве де но пре ма: Ауре ли је Аугу стин, Др жа ва Бож ја, ЦИД, Под го ри ца 2004, стр. 
473. Ка ко ви ди мо, по Св. Ав гу сти ну, и Бог де ла по „оп штим за ко ни ма“, баш та ко ка ко и 
Ње гош ка же: „За ко ни су оп ште га по рет ка / мој ама нет а жи вот при ро де“ (Лу ча ми кро ко зма: 
III, 261–262).

10 „Ло гич ки и ствар но, основ на те ма Гор ско га ви јен ца ни је ис тра га По ту ри ца – не го 
ро до љу бље, те жња да се отаџ би на од бра ни по сва ку це ну од не при ја те ља“ (Све ти слав Алек-
син Па ви ће вић, Ње го шо ло ги ја, Ин тер прес, Бе о град 2013).

11 От кри ве ње (13:18): „Ов дје је му дрост. Ко има ум не ка из ра чу на број зви је ри: јер је 
број чо вје ков и број ње зин, шест сто ти на и ше зде сет и шест.“

12 Пре два де сет го ди на, по во дом Ње го ше вих 180 го ди на, пре до чи ли смо ком плет ну 
Та бли цу умно жа ва ња бро је ва, ко ре спон дент них бро ју Св. Јо ва на Бо го сло ва, у три ко ло не: 
666, 777 и 037; од 1 х 037 = 037, па ре дом, до 27 х 037 = 999. (На уч ни ску по ви ЦА НУ, књи га 
35; Одје ље ње умјет но сти ЦА НУ, књи га 12, стр. 245–265). Ов де са да да је мо про ши ре ну Та-
бли цу (та бе ла 2) и до дат но об ја шње ње. По ја ва бро ја 037 у тре ћој ко ло ни по ста је ра зу мљи ва, 
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ре фе рент ног сти ха има 949 сти хо ва, а иза ње га – исто то ли ко, плус 111. 
Слич но је и код Шће па на Ма лог: ре фе рент ни стих је 1997-ми, што зна чи да 
ис пред ње га има 1996 сти хо ва, а иза ње га исто то ли ко, 1996, плус 111. У 
Гор ском ви јен цу, у од но су на ре фе рент ни стих, 2235-и, ис пред ње га има 2234 
сти ха, а до кра ја пре о ста је још 2234 – 1650 = 0584 сти ха. Раз ли ка, 1650, ко-
ре спон ди ра са си сте мом умно жа ка бро је ва 66 и 666, ка ко то про ис ти че из 
та бе ле 2, јер је број 1650 25–ти по ре ду слу чај, у си сте му умно жа ка бро ја 66, 
док је број 0584 би нар ни пар њак бро ја 1584, ко ји је 24-и слу чај у истом си сте-
му. [Коментар 2: Ка рак те ри сти чан слу чај је мно же ње бро је ва 66 и 666 бро-
јем 11 и 111, пре ко ко јих се ус по ста вља њи хо ва це ло број на ве за (ред „C“ у 
та бе ли 1 и при до да ти ред, на дну, у та бе ли 2). Ту ле жи и раз лог за што Св. 
Јо ван Бо го слов број 666 сма тра и бро јем чо ве ка, и бро јем зве ри (6660 + 0666 = 
7326 = 11 х 666), од но сно за што Ње гош за чо ве ка ка же да „гле да мај мун се бе 
у зр ца ло“ (Ви је нац, 2520).]

СТИ ХО ВИ У РЕ ЛА ЦИ ЈИ СА РЕ ФЕ РЕНТ НИМ СТИ ХОМ:

Луча(III,274–283)

Ада ма је на зло пре вла стио...
и ле ги он ње гов мно го број ни.
Ада мо ва ла ко вјер ност грд на
и ње го ва не по стој ност ли ка
ба ци ће их у пла чев но ста ње,
што и на рав ни у сну не сни ла.13

Са та ни не мрач не на ми шља је
ви ди мо је све ви де ће око: 
он је бу ну за жећ на ми слио.“

Вијенац(2230–2239)

Ти ши на је; игу ман бро ји бро ја ни це.

КНЕЗ ЈАН КО
А бро јиш ли све та ко, игум не?

ИГУ МАН СТЕ ФАН
Бро јим, син ко, не пре ста јем ниг да.

кад се раз мо тре и два прет хо де ћа ко ра ка, у је дин ству са тре ћим: (6, 7, и 1/3), (66, 77, и 11/3), 
(666, 777, и 111/3). Број 3 је по ло ви на од 6, што је услов за си ме три ју (фу сно та 15), и раз лог 
за фор ми ра ње тре ће ко ло не.

13 „У овој стро фи де се то га сти ха неј ма, и овај сам ја до дао, ко ји ако не ва ља и не при-
ли чу је, то да се ме ни при пи ше, а ја мо лим за опро ште ње, тко зна бо ље, ши ро ко му по ље. 
– Свуд и ва зда, па и ов ди са да. С. М. С.“
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КНЕЗ ЈАН КО
До и ста се ми слиш на бро ји ти,
да ли ти се оче, не до ди је?14

А од то га......
ја би во ли сад грив ну ора хах
да је јед ном по на шки из бро јим
но сто ти ну ти јех бро ја ни цах
да пре би рам пр сти ма за фај ду.

Шћепан(III,275–278)

НА РОД (из гла са)

Др жа ће мо, а цар је, ви ди мо
нек сто стру ке пад ну на нас му ке,
пу шта ти га ни из дат не ће мо,
док све на ше си ле из ло ми мо.

3. ПО И МА ЊЕ ЛО ГО СА И КÔДА

У са вре ме ној ин фор ма ци о ној на у ци, ки бер не ти ци и те о ри ји си сте ма, 
под ко ди ра њем се под ра зу ме ва про цес по ве зи ва ња ал фа бе та-1 са ал фа бе-
том-2. Ко рак да ље у уоп шта ва њу и де фи ни са њу кôда је сте раз у ме ва ње ко да 
као ко ре спон ден ци је, по од ре ђе ном пра ви лу и/или за ко ну, сва ка два под си-
сте ма (као де ло ва) уну тар јед ног при род ног си сте ма (као це ли не). Ако је при 
то ме реч о си сте ми ма чи ја је ор га ни за ци ја де ло ва у окви ру це ли не та ква да 
су они у нај бо љем мо гу ћем скла ду,15 и, исто вре ме но по сто ји ко ре спон ден-
ци ја струк ту ре си сте ма са струк ту ром ни за при род них бро је ва, та да има 
сми сла ре ћи да је реч о уни вер зал ном ко ду, као нај зна чај ни јем аспек ту уни-
вер зал ног ло го са (за ко на). 

Кључ но пи та ње, ме ђу тим, у окви ру ових раз ма тра ња, је сте – ка ко је 
Ње гош мо гао да до сег не и пој ми тај и та кав ло гос (со гла си је оп ште), кроз 
раз у ме ва ње нај ду бље су шти не при род не ма те ма ти ке и при род не на у ке, кад 
ни је имао ре дов но шко ло ва ње, од но сно обра зо ва ње (у да на шњем сми слу) и 
на вод но је био „са мо ук“? Уз све зна но о ма ло број ним Ње го ше вим учи те љи ма, 

14 У ори ги на лу, знак пи та ња је тач но ов де, а при ре ђи ва чи Гор ског ви јен ца нај че шће 
га пре ме сте та ко да бу де на кра ју на ве де ног по лу сти ха, чи ме се пот пу но гу бе сми сао и на-
ме ра ка зи ва ња. 

15 Нај бо љи мо гу ћи склад (ко хе рен ци ја) под ра зу ме ва од но се нај бо ље мо гу ће си ме три-
је, све де не на по де лу ду жи на два јед на ка де ла [S. Mar cus, Symme try in the Sim plest Ca se: the 
Real Li ne, Com pu ters Math. Ap plic. 17 (1989), pp. 103–115]; та ко ђе и од но се нај бо ље мо гу ће 
хар мо ни је, из ра же не пре ко хар мо ниј ске сре ди не си сте ма (све де ног на је ди нич ну дуж) и 
злат ног пре се ка, ко ји пред ста вља и од но се нај бо ље мо гу ће про пор ци је. 
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о Ње го ше вој би бли о те ци и би бли о те ци ње го вог стри ца Пе тра I Пе тро ви ћа 
Ње го ша, о мо гу ћим ути ца ји ма Ло мо но со ва и Би фо на (чи ја је са бра на де ла 
по се до вао), кад је реч о фор ми ра њу по гле да на свет, под се ћа мо ов де и на ре чи 
епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа на тра гу од го не та ња Ње го ша: „за го нет ка 
при ро де је пр ва пред ко јом се чо век на ђе, кад про тре очи и оба зре се по овом 
ве ли ком све ту“; за го нет ка, ко ја је ин спи ри са ла и Ње го ше ву иде ју о „со гла-
си ју оп штем.“ 

4. РЕ ЛА ЦИ ЈЕ СА ГЕ НЕТ СКИМ КО ДОМ

Ло ги ка рас по ре да 64 ре чи (хек са гра ма) на ше сто бит ном би нар ном др ве-
ту у ки не ској књи зи Ји Ђинг (ста рој пет хи ља да го ди на) сто про цент но ко ре-
спон ди ра са рас по ре дом 64 ре чи (ко до на) на би нар ним др ве ту ге нет ског 
ко да (ка ко смо по ка за ли у књи зи Lo gic of ge ne tic co de, На уч на књи га, Бе о град 
1994). При то ме, у оба слу ча ја, „ре чи“ су тро слов не, ге не ри са не из че тво ро-
слов не азбу ке; у ге нет ском ко ду че тво ро слов ну азбу ку пред ста вља ју че ти ри 
ну кле о тид на мо ле ку ла, два јед но став на (јед но стру ка), пи ри ми дин ска – ура цил 
и ци то зин; и два сло же на (дво стру ка), пу рин ска – аде нин и гу а нин; у си сте му 
„Ји Ђинг“, два јед но став на зна ка (ма ли Јин и ма ли Јанг) и два сло же на (ве ли-
ки Јин и ве ли ки Јанг). Али у ге нет ском ко ду по сто ји још и 20-слов на „азбу ка“, 
20 ами но ки се лин ских мо ле ку ла. Ве за из ме ђу 64 ко до на и 20 ами но ки се ли на 
упра во је и да та ге нет ским ко дом. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње, ко ли ко има 
те о риј ских мо гућ но сти при дру жи ва ња ре чи пр ве азбу ке сло ви ма дру ге азбу-
ке, и из ра чу на то је да их има 1741630 (ми ли он се дам сто че тр де сет и јед на 
хи ља да шест сто ти на и три де сет).16

Реч је о свим мо гућ но сти ма (кроз сва мо гу ћа ва ри ра ња) при дру жи ва ња 
64 ко до на, сва кој по је ди ној од 20 ами но ки се ли на ко ли ко је по сре до ва но ге нет-
ским ко дом. Кад се по сма тра ки не ски че тво ро слов ни ал фа бет (ма њи и ве ћи 
јин, и ма њи и ве ћи јанг), из ко јег се ге не ри шу 64 ше сто бит не „ре чи“, не по-
сред но се не ви ди да је при сут на и свест о не ми нов но сти и дру гог, 20-слов-
ног ал фа бе та. (По сред но се, ипак, та ве за ви ди, али је то ствар по себ ног 
ра да – у при пре ми.)

4.1.ЊегошевеиХомеровекодовнеструктуре 
Ње го шев ре зул тат, исто ве тан са Хо ме ро вим, све до чи о при су ству све-

сти код обо ји це ауто ра о спе ци фич но сти и уни кат но сти ве зе из ме ђу две 
го ре пре до че не азбу ке – че тво ро слов не и два де се то слов не (сли ка 2 у ре ла-
ци ји са сли ком 3). Осим то га, ви ди мо да је, у сли ци 1, та ко „уде ше но“ да све 
бу де све де но на рав но те жни ни во („202020“), ко ре спон дент но и ана лог но са 

16 Al va ger et al., 1989, Bi osystems, 22, p. 191: “The num ber of all di stri bu ti ons in the set of 
64 co dons is 1741630.”
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би нар ном се квен цом нај ве ће про ме не на би нар ном др ве ту „101010“ (дво стру-
ка ли ни ја на сли ци 1). Ста вља ју ћи се квен цу „202020“ у опе ра циј ску ве зу са 
ци фар ским за пи сом „11111“, Ње гош је ре а ли зо вао и крај њу се квен цу (за пис) 
на би нар но-код ном др ве ту (сли ка 1),17 али је исто вре ме но ре а ли зо вао и број 
1741630 ко ји је, ка ко смо ви де ли, бит на де тер ми нан та ге нет ског ко да. Оно 
што је, ме ђу тим, по себ но зна чај но, са аспек та ове ана ли зе, је сте чи ње ни ца 
да исти тај број сле ди и из ди стри бу ци је бро ја сти хо ва у 24 пе сме Или ја де и 
24 пе сме Оди се је (кад се ста ве у од нос: 12 пр вих и 12 дру гих; 12 на не пар ним 
и 12 на пар ним по зи ци ја ма) (сли ка 3).

Оно што, ме ђу тим, из не на ђу је, је сте чи ње ни ца да по сто ји и јед на још 
не по сред ни ја ко ре спон ден ци ја из ме ђу Хо ме ро вих и Ње го ше вих по ет ских 
струк ту ра, по но во у ре ла ци ји и са ге нет ским ко дом. Реч је о би нар ном ни зу 
(ге о ме триј ској про гре си ји са ко лич ни ком 2) 2n (2 exp n), (n = 0, 1, 2, 3, ... ), из 
ко је сле ди низ бро је ва: 1, 2, 4, 8, итд. (сли ка 4). А, са да има сми сла по ста ви-
ти сле де ћи за да так: да из се квен це 1-2-4-8-16-32- ..., итд. узме мо 3 пу та по 5 
бро је ва, али та ко да бу ду у нај бо љем мо гу ћем си ме трич но-про пор ци о нал-
но-хар мо нич ном од но су.18 Кључ ре ше ња је па лин дром [11011] – [00100] – 
[11011], а сáмо ре ше ње: [1-2-(4)-8-16] – [(32-64)-128-(256-512)] – [1024-2048-
(4096)-8192-16384], ка ко је и пре до че но на сли ци 4. Ако се са бе ру сви под-
ву че ни бро је ви (из ван ма лих за гра да), до би ја се број 27803, што је тач но збир 
бро ја сти хо ва Хо ме ро ве Или ја де и Оди се је. Ако се, пак, са бе ру сви не под ву-
че ни бро је ви (у ма лим за гра да ма), до би ја се уку пан „про стор“ Ње го ше вог 
Гор ског ви јен ца (уку пан про стор: број сти хо ва, број лич но сти, број стра ни-
ца, итд., ка ко је на ве де но у ле ген ди сли ке 4. Оно што Хо мер ни је иза брао, 
иза брао је Ње гош. Ако се са бе ру Хо ме ров (27803) и Ње го шев број (4964) 
до би ја се број 32767, ко ји у ок тал ном бро јев ном си сте му (q = 8) из но си 77777, 
што пред ста вља сво је вр сну рав но те жу и при зна ње Ње го шу у на по ру да сво-
је по ет ске и про стор не струк ту ре стрикт но до ве де у ве зу са Хо ме ро вим.


4.2.ЊегошевеиДантеовекодовнеструктуре 
Са са зна њем да се на по чет ку ни за при род них бро је ва на ла зи „трој ка“ 

бро је ва (1–2–3), ко ја пред ста вља чи ни о це пр вог са вр ше ног бро ја, бро ја шест, 

17 Ако се пи та мо шта је сми сао ова квог Ње го ше вог из бо ра, од го вор је сле де ћи. На би нар ном 
др ве ту смо у би нар ним про сто ри ма, а из ван ње га у не-би нар ним („у про сто ре и за про сто-
ри ма“). У од но су на кључ ну би нар ну се квен цу, 101010, „из ла зак“ у не-би нар ност (пре ко „гра-
ни це“ 111111) иде пу тем се квен ци: 202020, 303030, 404040 итд. Па ра док сал но, не-би нар ност 
по но во за по чи ње (јед ном дру га чи јом) би нар но шћу: 202020!? Ка ко ви ди мо, Ње гош је на свој 
(ко до ге но-скри ва лач ки) на чин пре до чио по сто ја ње овог па ра док са.
18 Кључ на де тер ми нан та Та бли це мно же ња, у де кад ном бро јев ном си сте му, са аспек та ло-
ги ке оства ри ва ња си ме три је и нај бо љег мо гу ћег скла да, је сте мно же ње са по ло ви ном бро-
јев не осно ве, q = 10, да кле са бро јем 5. Мно же њем бро ја 5 са 1 и са 2 још увек се не пре ла зи 
гра ни ца осно ве бро јев ног си сте ма, q = 10. Тек мно же њем са 3, има мо пр ви слу чај „пре ла за 
пре ко гра ни це“. Пре ма то ме, кључ на де тер ми нан та за Та бли цу мно же ња у де кад ном бро-
јев ном си сте му је сте „три пу та пет јед на ко пет на ест.“
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и ко ја се пре кла па са је ди ном (у ни зу) Пи та го ри ном трој ком (3-4-5)19 не ми-
нов но је пој ми ти да се низ при род них бро је ва мо ра про чи та ти и као низ 
тро у гло ва, и то на два на чи на: 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, 10-11-12 ..., и 0-1-2, 3-4-5, 
6-7-8, 9-10-11 итд. (та бе ла 3). При то ме, у овом дру гом слу ча ју, сви тро у гло-
ви, ге о ме триј ски про чи та ни у Бу ло вом про сто ру, је су за и ста Пи та го ри ни, 
док је у арит ме тич ком чи та њу са мо је дан Пи та го рин (3-4-5). Ако, ме ђу тим, 
по сма тра мо са мо сре ди шња „те ме на“ ових тро у гло ва, та да се до би ја сле де ћи 
низ бро је ва: 1, 4, 7, 10, 13, 16 итд. Бро јев ни си сте ми ко ји за осно ву q има ју 
бро је ве из овог ни за (осим бро ја 1) има ју спе ци фич на свој ства. Та ко, у де кад-
ном бро јев ном си сте му (q = 10) број 037 је је ди ни од дво ци фре них бро је ва 
(про чи та них тро по зи ци о но) ко ји је у ста њу да ге не ри ше пу ну ци клич ност 
по мо ду лу 9. Та ко, 1 x 037 = 037, 10 x 037 = 370 и 19 x 037 = 703; 2 x 037 = 074, 
11 x 037 = 407 и 20 x 037 = 740 итд.20 Све то што мо же број 037 у бро јев ном 
си сте му са q = 10 мо гу и од го ва ра ју ћи бро је ви у бро јев ним си сте ми ма са 
осно ва ма 4,7, (10), 13, 16, итд. [У ква тер нер ном бро јев ном си сте му ана ло гон 
бро ја 37 је број ко ји има фор му „13“, а сви за јед но са чи ња ва ју сле де ћи низ: 
13(4), 25(7), 37(10), 49(13), 5B(16), 6D(19), 7F(21) итд. (ви де ти сре ди шњи блок 
бро је ва, де сно, у та бе ли 3).] Да је то та ко пр ви је пре до чио Вла ди мир Шчер-
бак (Shcher bak) 1993–1994. го ди не.21

Шчер ба ков је увид, да кле, да то та ко мо же број 037 у де кад ном и ње го ви 
ана ло го ни, ге не ри са ни у бро јев ним си сте ми ма са по ме ра њем за три ко ра ка. 
Наш је увид, ме ђу тим, да се ти бро јев ни си сте ми ге не ри шу и из си сте ма 
тро у гло ва у ни зу при род них бро је ва. Али, на шим уви дом се та ко ђе пре до-
ча ва да је све то, пре свих нас, уви део Дан те Али ги је ри (Dan te Alig hi e ri) и 
до крај ње пре ци зно сти ис ка зао у сво јој Бо жан стве ној ко ме ди ји (La di vi na 
com me dia). Ка ко је то ура дио? Учи нио је та ко да број сти хо ва у би ло ко јој 
од 100 пе са ма мо же би ти са мо број чи ји збир ци фа ра из но си 4,7,10 или 13, 
што је за пра во ре а ли за ци ја сре ди шњих ци фа ра из пр ва три тро у гла го ре 
по ме ну тог ни за. Од го вор на пи та ње за што се Дан те за у ста вио код бро ја 13 
да нас не мо же мо зна ти, али мо же мо да пре до чи мо за ко ни тост ко ја се про-
те же упра во до тог бро ја. Низ ана ло го на бро ја 037(10) за го ре да те бро јев не 
осно ве је сте овај: 013(4), 025(7), 037(10), 049(13), 05B(16), 06D(19) ... Ви ди мо 

19 У Ње го ше вој би ље жни ци (Исто риј ски ин сти тут – Це ти ње 1956), на стр. 128, на ла зи мо да 
је Ње гош иза брао тач но оне зво ни ке, чи је ви си не се ис ка зу ју бро је ви ма, са ци фра ма ко је 
пред ста вља ју ис кљу чи во Пи та го ри ну трој ку.

20 Ци клич ност пер му та ци ја у два ко ра ка до сти же сва ки (тро по зи ци о но чи та ни) дво-
ци фре ни број, док у тре ћем ко ра ку ци клич ност, то јест очу ва ност све три ци фре, по сти же 
је ди но број 037. Већ сле де ћи број 038 то не мо же да по стиг не. На и ме, 1 x 038 = 038 и 10 x 038 
= 380, али већ у сле де ћем мо ду лар ном ци клу су не ста ју све три ци фре јер је 19 x 038 = 722, 
а не 803 ка ко би се на осно ву пра ви ла оче ки ва ло.

21 V. I. Shcher bak, Sixty-fo ur tri plets and 20 ca no ni cal ami no acids of the ge ne tic co de: the 
arit hme ti cal re gu la ri ti es. Part II. J The or. Biol. 166 (1994), pp. 475–477.
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да де кад ни бро јев ни си стем „да је“ ци фре са мо до бро ја 13, а на да ље их мо-
ра мо по зај ми ти из хек са де кад ног и ви ших бро јев них си сте ма.22

Пор ту гал ски ма те ма ти чар Л. де Фрај тас (L. de Fre i tas) пре до чио је (1989. 
го ди не) да не ко ли ко сти хо ва Дан те о ве Бо жан стве не ко ме ди је има ју фор му 
па лин дро ма. Та ко се тре ћи том [Pa ra di so (Рај)] за вр ша ва сти хом ко ји у ори-
ги на лу (на ста ро и та ли јан ском) гла си: „En gi ro tor te sol cic los et ro tor ig ne“, у 
са вре ме ном ита ли јан ском: „L’amor che mo ve il so le e l’al tre ste le“, а у сло бод-
ном пре во ду на срп ски: „та љу бав, ко ја сун це и све дру ге зве зде ро ти ра.“ У 
бли зи ни тог сти ха на ла зи се још је дан па лин дром: „In gi rum imus noc te et 
con su mi mur ig ni.“23 Ма ло је би ло Дан теу што ка зу је о ро ти ра њу, не го је на пра-
вио и фор му сти ха ко ја ро ти ра; ре а ли зо вао је је дин ство фор ме и са др жа ја, 
ка ко би се то и оче ки ва ло у ари сто те лов ској ло ги ци. Ње гош је ура дио то 
исто, али на дру га чи ји на чин (фу сно та 7).

Сти је по Ка стра пе ли, по зна ти ис тра жи вач Ње го ше вог де ла, с кра ја де-
вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка, твр ди да је Ње гош чи тао и из у ча вао 
Бо жан стве ну ко ме ди ју за јед но са сво јим учи те љем Си мом Ми лу ти но ви ћем 
Са рај ли јом. Мо же ли, он да, би ти да је упра во под ути ца јем ових Дан те о вих 
обр та ја (па лин дро ма), Ње гош учи нио „исто то, са мо ма ло друк чи је“: име на 
свих оних ко ји су на о па ко сти ма за ду жи ли чо ве чан ство, или га пер ма нент но 
за ду жу ју, на пи сао је на о па ко. Ту су сви они, ре дом (у Лу чи): На по ле он, Це зар, 
Алек са, Кнез зла, Дух зли, Гла ва зла итд. („Са та ни ни зло у ми шље ни ци иду 
к ње му с оп штег до го во ра ... Ал ззенк, Ил зхуд и Ал за валг Гор ди, Обе ни зрем 
и Яобаз злоб ни ... Ево Адам, ево Но е ло пан, ево Ра зец и ево Аске ла“). Наш 
од го вор на ово пи та ње је афир ма ти ван.

5. РЕ ЛА ЦИ ЈЕ СА МЕН ДЕ ЉЕ ЈЕ ВИМ И ДАР ВИ НОМ 

У дру гом то му на ше књи ге Ње го шев искон ски ло гос (Ин тер прес, Бе о-
град 2003, стр. 194), по ка за ли смо да бро јев на се квен ца 11–12–13–14 пред-
ста вља спе ци фи чан ло гич ки ква драт са је дин стве ним арит ме тич ким за ко ном 
[(2 х 12 = 24/42 = 21 х 2), (2 х 13 = 26/62 = 31 х 2) итд.]. С дру ге стра не, у пр вом 
то му исте те књи ге (Ин тер прес, Бе о град 2000, стр. 72, сли ка 3.5а1) по ка за ли 
смо да је Ње гош број сти хо ва у пет чи но ва Шће па на Ма лог иза брао та ко да 
је „од и грао“ упра во ову се квен цу: 1. 877 (22), 2. 842 (14), 3. 850 (13), 4. 912 
(12), 5. 623 (11). Та да, ме ђу тим, још увек ни смо би ли од го нет ну ли за што је 
ци клич ност оства рио са 11–22, што ов де, на да ље, об ја шња ва мо (та бе ла 3).

Ка ко ви ди мо, Ње гош је, у ци фру тач но, „од и грао“ по чет ни низ бро је ва 
(11–12–13–14, са при дру жи ва њем по след њег бро ја, бро ја 22) крај ње ко ло не 

22 У хек са де кад ном бро јев ном си сте му, јед но ци фре ни бро је ви ве ћи од 9 озна ча ва ју се 
сло ви ма абе це де: 10(А), 11(B), 12(C), 13(D), 14(E), 15(F).

23 L. de Fre i tas, 515 – a symme tric num ber in Dan te, Com pu ters Math. Ap plic. 17 (1989), 
pp. 887–897.
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у та бе ли 3. То та ко је сте у Шће па ну Ма лом, а у Дар ви но вом (је ди ном) ди ја-
гра му, си стем ево лу ци о них ни воа са сто ји се од два де ла, 0-10 и 11-14, где је 
дру ги део на до дат на пр ви. Исто вре ме но, све у ку пан си стем, 0-14, у пот пу-
но сти од го ва ра Мен де ље је вље вом пе ри од ном си сте му „ду гих пе ри о да“, а, 
за пра во, мо де лу хи пер коц ке са 16 те ме на, при че му уло гу по след њег те ме на 
„игра“ те ме број „1“, у јед ном ци клич ном за тва ра њу. [С дру ге стра не, си стем 
„крат ких пе ри о да“ ко ре спон ди ра са мо де лом коц ке, где уло гу по след њег 
те ме на „игра“ нул то те ме, та ко ђе у ци клич ном за тва ра њу.]24 

6. ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву све га из ло же ног, мо же се за кљу чи ти да се Ње го ше ва на ме ра 
да оства ри „со гла си је оп ште“, као из ра за уни вер зал ног за ко на (ло го са), за и ста 
од но си на ко ре спон ден ци ју по ет ских струк ту ра са струк ту ра ма при род них 
си сте ма. На чин на ко ји је то оства рио нео че ки ван је и не по знат у на у ци о 
књи жев но сти, као и у на у ци уоп ште. Нај пре је сво је по ет ске струк ту ре уса-
гла сио са по ет ским струк ту ра ма кла си ка књи жев но сти, сво јих пре те ча, ка-
кви су Хо мер и Дан те, а за тим и са струк ту ра ма при род них си сте ма, ка кви 
су пе ри од ни си стем хе миј ских еле ме на та и ге нет ски код, не гу бе ћи, при том, 
ни шта од умет нич ког и естет ског у ис ка зу и из ра зу; на про тив, по ди жу ћи их 
на још ви ши ни во.

Mi lo je M. Ra ko če vić

NJE GOŠ’S UNI VER SAL PO E TIC STRUC TU RES

S u m  m a r y

In this pa per is pre sen ted the idea of   uni ver sal lo gos and uni ver sal co de, and how 
they cor re spond with Nje gosh’s un der stan ding of a ge ne ral ac cord, the un der stan ding of 
the de e pest es sen ce of mat he ma tics and na tu ral sci en ce. Al so are pre sen ted Nje gosh’s 
uni ver sal po e tic struc tu res cor re spon dent with the struc tu res of tho se exi sting wit hin 
na tu ral systems (such as the pe ri o dic system of che mi cal ele ments and gent skog co de), 
which are de ter mi ned by the best pos si ble har mony, symme try and pro por tion, that is by 
the gol den mean. In ad di tion, it is shown how Nje gosh’s po e tic struc tu res cor re spond with 
tho se in Ho mer’s as well as Dan te’s works; and all three, with the struc tu res of the ge ne tic 
co de, Dar win’s di a gram and Men de le ev’s pe ri o dic system, both in the form of a hyper cu be.

Key words: Nje gosh, Ho mer, Dan te, po e try, pro se, po e tic struc tu re, po e tic com po si-
tion, the uni ver se, pro por ti ons, symme try, har mony, the gol den sec tion, in di rect ca u sa tion, 
ge ne tic co de, a uni ver sal co de

24 Ова ана ли за је на ша, на осно ву чи ње ни ца да тих у: Б. М. Ке дров, Проֱ но зы Д. И. 
Мен де ле е ва в аֳо ми сֳи ке, Ато ми здат, Мо сква 1977, стр. 128, фо то ко пи ја XII, где се ви ди да 
су еле мен ти пр ве гру пе, Cu, Ag, Au, по но во на пи са ни на кра ју та бли це; за тим стр. 183 и 188.
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ЊЕ ГО ШЕ ВЕ УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ ПО ЕТ СКЕ СТРУК ТУ РЕ 
(ИЛУСТРАЦИЈЕ)

Луча
Шћепан
Вијенац

Испред
949+000

1996+000
2234-000

Иза
949 + 111

1996 + 111
2234 - 1650

Разлика
111
111

1650

A

166650 = 6666 + (2 x 79992)
16650 = 666 + (2 x 7992)
1650 = 66 + (2 x 792)

B

111 x 66 = (1 x 7326)
111 x 666 = (1 x 73926)
111 x 6666 = (1 x 739926)

C

Табела1. Број сти хо ва у три Ње го ше ва де ла, у ре ла ци ји са „ре фе рент ном“ 
тач ком (об ја шње ње у тек сту) (Пре ма: ММР, Ње го шев искон ски ло гос, II том, 
стр. 175).

Табела2. Ре ла ци је са бро јем Св. Јо ва на Бо го сло ва, бро јем 666 (об ја шње ње 
у тек сту).



194

Табела3. Аран жман ни за при род них бро је ва, са гла сан са прин ци пом кон ти-
ну и те та и прин ци пом ми ни му ма про ме не (про ме на за је ди ни цу по хо ри зон-
та ли и по вер ти ка ли). У де сном гор њем бло ку дат је ре до след по је ди нач них 
бро је ва, док је у ле вом (об је ди ње ном) бло ку дат ре до след бро јев них „трој ки“. 
У де сном сре ди шњем и до њем бло ку да ти су Шчер ба ко ви, од но сно Дан тео ви, 
бро је ви (об ја шње ње у тек сту).

Слика1. Ше сто бит но би нар но др во ге нет ског ко да, са рас по ре дом 64 тро-
слов не „ре чи“ (ко до на), ге не ри са них из че тво ро слов не азбу ке (U, C, A, G), 
од по чет не, то јест нул те, UUU (000000), пре ко „хар мо ниј ске“ (у по зи ци ји 
хар мо ниј ске сре ди не), са нај ве ћом про ме ном, UGA 101010, до по след ње, на 
по зи ци ји 63 (111111). [Према: M. M. Ra ko če vić, Bi oSystems 46 (1998) 283–291.] 
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Слика2. Број сти хо ва у три Ње го ше ва де ла, у ре ла ци ји са „ре фе рент ном“ 
тач ком. (Пре ма: ММР, Ње го шев искон ски ло гос, II том, стр. 60).

Слика3. Број сти хо ва у Или ја ди и Оди се ји, ис ка зан кроз бит не (пи та го реј ске) 
ди стинк ци је. Глав ни ре зул тат (1741630) од го ва ра бро ју ди стри бу ци ја у ге-
нет ском ко ду (Пре ма: ММР, Ње го шев искон ски ло гос, II том, стр. 60).
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Слика4.Сје ди ње ни Хо ме ров и Ње го шев си стем у фор ми про стор ног ни за, 
N=2n : (a) Би нар на се квен ца чи ја су ма је 215–1=32767 (2 exp. 15); (b) Хо ме ров 
из бор: 2780310 = 662338 = 1101100100110112 (број сти хо ва Или ја де и Оди се је 
за јед но); (c) Ње го шев из бор: 496410 = 115448 = 0010011011001002. Гор ски ви је нац, 
штам па на вер зи ја: 2819 сти хо ва, плус 318 сце на (си ту а ци ја са по ја вом сва ке 
сле де ће лич но сти на сце ни), плус 116 штам па них стра ни ца = 3253; Гор ски 
ви је нац, ру ко пи сна вер зи ја: 1528 сти хо ва, плус 150 сце на, плус 33 ру ко пи сне 
стра ни це = 1711; све за јед но да је укуп ни „про стор“ Ви јен ца: 3253 + 1711 = 
4964; Хо ме ров плус Ње го шев си стем: 662338 + 115448 = 777778; (d) Хо ме ров 
из бор: 358310 = 67778 = 0001101111111112. Број 3583 пред ста вља раз ли ку бро-
ја сти хо ва Или ја де и Оди се је: 15693 – 12110 = 3583; (e) Број Хо ме ро вих 
из бо ра (под ву че но) / не из бо ра (не под ву че но): 0, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, ø; (f) У 
књи жев нич кој на у ци по зна ти ком по зи ци о ни след у Или ја ди (у од но су на 
сре ди шњу тач ку, ко ју пред ста вља Ми си ја Ахи ле ју): 1 дан пун до га ђа ја, 9 
да на без до га ђа ја итд., где до га ђа ња од го ва ра ју не из бо ри ма и обр ну то. (На-
по ме на: ну ла на по чет ку од го ва ра ствар ној ну ли на по чет ку ни за прирoд них 
бро је ва, а пре цр та на ну ла на кра ју од го ва ра не из бо ру бро је ва ко ји сле де из ван 
Хо ме ро ве тро-пе тор ке.)

[

[

[

[
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UDC 821.163.41-13.09 Petrović Njegoš P. II

Љиљана ПешиканЉуштановић

„ПОШЉЕДЊЕ ВРИЈЕМЕ“ И КОСОВСКО  
ПРЕДАЊЕ КОД СТАРЦА РАШКА И У  

ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ *

У Ње го ше вом ви ђе њу про па сти срп ских сред њо ве ков них др жа ва са др жан 
је, не сум њи во, и ре флекс пе са ма Стар ца Ра шка и ве ли ког усме ног пре да ња 
и пе ва ња о „по шљед њем вре ме ну“. Ову тврд њу по на вља ли су и до ка зи ва ли 
мно ги, али, исто вре ме но, при ро да то га од но са оста је и да ље сло је ви та и за го-
нет на. Ово би се мо гло про ши ри ти на мно го то га што се ти че од но са Ње го-
ше вог де ла и на род не књи жев но сти: ре флек си сва ка ко по сто је, али су штин ско 
пи та ње оста је ко ли ко је реч о не по сред ном пре у зи ма њу те ма, мо ти ва, па и 
зна че ња, а ко ли ко о су штин ском пре о бли ко ва њу им пул са усме не књи жев-
но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре. 

Ши ро ко је при хва ће но осо бе но културнoистoриjскo прeдaње о по тен-
ци јал ној ко лек тив но сти Гор ског ви јен ца, ко је се огле да у пре да њу о њeгoвoм 
нaстajaњу. Влaдикa је, на вод но, oвo дeлo писao сaкупљajући ви ђе не љу де, чи-
тajући им де ло ве тек ста и рaзгoвaрajући о оно ме што би нај бо ље од го ва ра ло 
пoтрeбaмa за јед ни це. Ово пре да ње по ста ло је, вре ме ном, део ро ман ти чар ске 
ми сти фи ка ци је од но са кне за–пе сни ка и ње го вог на ро да, иако, исто вре ме но, 
ни је ли ше но ни еле ме на та исто риј ске за сно ва но сти.25 Су штин ски ва жно, 
ипак, оста је пи та ње ко ли ко су ти кон так ти мо гли ути ца ти на ге не зу и при-
ро ду Гор ског ви јен ца, што се, у крај њој ли ни ји, мо же за о штри ти до опо зи-
ци је из ме ђу пе снич ког де ла – на чи ји на ста нак ути чу мно ги чи ни о ци, али 
је оно су штин ски ин ди ви ду ал но и ду бо ко са мо свој но – и де ла усме ног по-
ста ња, ко лек тив ног по свом ду ху и при ро ди, за сно ва ног на фор му ла тив ном 

* Предавање је одржано у уторак, 14. маја 2013. године, у 12 часова, Свечана сала 
Матице српске.

25 Сва ки ста ри ји Тре шње вац знао је, пре не ких три де се так го ди на, да по ка же ме сто на 
по љу, бли зу цр кве и гро бља, где је вла ди ка по ди зао свој ша тор под ко јим је, се де ћи у сто ло-
ва чу, оку пљао цуц ке пле мен ске гла ва ре и во дио с њи ма раз го во ре о пле мен ским и др жав ним 
по сло ви ма.
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над ин ди ви ду ал ном је зи ку, уста ље ном фон ду те ма, мо ти ва, ли ко ва и, нај зад, 
на „пре вен тив ној цен зу ри за јед ни це“, ко ја су штин ски обе ле же ва фол клор 
као на ро чи ти об лик ства ра ла штва.

Ви зи ја „по шљед њег вре ме на“ об ли ку је се у Гор ском ви јен цу као јед но 
од су штин ских те мат ских и зна чењ ских упо ри шта де ла, као при зма кроз 
ко ју се пре ла мају на ци о нал на про шлост и бу дућ ност. У ово ме ле жи не сум-
њи ва слич ност из ме ђу срп ске усме не епи ке, исто риј ског и ес ха то ло шког 
пре да ња и Ње го ше вог де ла. Оне се, пре све га, за сни ва ју на ми ти за ци ји на-
ци о нал не исто ри је и суд би не, од но сно на да ва њу ко смич ких, ес ха то ло шких 
раз ме ра сло му срп ске сред њо ве ков не др жа ве, а ти ме, што је јед на ко бит но 
иако се че сто за бо ра вља, и не по сред ном исто риј ском де ла њу ју на ка Гор ског 
ви јен ца, па и Ње го ше вих са вре ме ни ка. Сре ће се и низ зaјeдничких или сличнo 
oбрaђeних мoтивa у Гор ском ви јен цу и усме ној књи жев но сти, као и слич но-
сти нa плaну знaчeњa, прe свeгa у пoимaњу врeмeнa. 

Та ко се, на ро чи то у на род ној пе сми, али и код Ње го ша, с јед не стра не, 
об ли ку је спе ци фич на „кру жна кoсмoлoгија“, у чијoј oснoви ле жи вeрoвaњe 
да свет мо ра пeриoдичнo стра да ти – збoг људ ских грeховa, aли и збoг вла сти-
те oрoнулoсти. Свeт, као све жи во, стaри и то ши сe и мо ра би ти униш тeн, не 
са мо за ка зну него и за то да би се ње го ви жи вот ни и пло до твор ни по тен ци-
ја ли oбновили и осна жи ли. То об на вља ње исто вре ме но зна чи по нов но ус по-
ста вља ње на ру ше н ог за ве та Бо гу.26 Про паст све та, да кле, прет по ста вља и 
ње го во об на вља ње. С дру ге стра не, код Ње го ша, а мо жда и у Ви шњи ће вој 
пе сми По че так бу не про тив да хи ја, слу ти се и јед но дру га чи је ју део-хри шћан-
ско по и ма ње вре ме на, пре ма којем ће крај све та, као и ње го во ства ра ње, 
би ти јед но кра тан. Пре ма овом по и ма њу вре ме је стре ла, а не круг, оно је ли-
не ар но и не по врат но, усме ре но ка дру гом до ла ску Хри сто вом и пре ма ко нач-
но сти Не бе ског Је ру са ли ма.

Мо ти ви ве за ни зa Koсoвски бoj и њeгoвe jунaкe, ко је Ње гош пре у зи ма 
из на род ног пе ва ња и при по ве да ња, има ју у Гoрскoм виjeнцу из узeтнo вaжну 
улoгу у oцртaвaњу и кaрaк тeрисaњу духoвнoг прoфилa цeлoг нaрoдa и у 
про јек то ва њу пе снич ке ви зи је на ци о нал не бу дућ но сти. Об ли ку ју ћи овај 
аспект свог де ла, Њeгoш прeузимa и прoдубљуje и прeдстaву o кoсoвскoм пo-
рaзу и прoпaсти српскe срeдњoвeкoвнe држaвe кao o „пoшљeдњeм врeмeну“. 
Са ма синтaгмa „пoшљeдњe вријeмe“ фoрмулисaнa јe у пeсмaма о збивaњи-
мa кoјa нeпoсрeднo прeтхoдe Koсoвскoм бoју. To су Ра шко ве пе сме Жeнидбa 
кнeзa Лaзaрa и Зидaњe Рaвaницe и пе сма Oпeт зидaњe Рaвaницe, ко ју је 
Ву ку пeвao не и ме но ва ни сeљaк из Рудничкe нaхијe. У овим пе сма ма извршeнa 
је спeцифичнa „митoлoгизaцијa истoријe“, aли, исто вре ме но, и спе ци фич но 
„прeвoђeњe“ збивaњa из кoсмичких у сoцијaлнe oквирe и кoнкрeтизoвaњe 
мит скe причe. 

26 Ова кву пред ста ву са др жи, ре ци мо, унивeрзaлнo рaспрoстрaњeни мит o пoтoпу, 
ко ји сe јaвљa кao асир ски, мeсoпoтaмски, кинeски, ин диј ски, грч ки, а сво је нај у ти цај ни је 
об ли ко ва ње на ла зи у Ста ром за ве ту.
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Иако ма ње очи то, на Ње го ше ву ви зи ју усуд не про па сти ути ца ле су и 
оне пе сме у кoјимa сe „по шљед ње ври је ме“ смeшт a in il lo tem po re, у мит скo 
врeмe праствaрaњa и мoтивишe људ ским oгрeшeњимa. Та ко се кршeњe 
зaкoнa у пр вој пе сми ко ла грaдирa кao oгрeшeњe o срoдствo и влaдaрскe 
дужнoсти, кao изoкрeтaњe систeмa врeднoсти („зa прaвилo лудoст 
изaбрaшe“), нeвeрнoст и издaja. Пр ви по га же ни за кон и пр ви смрт ни грех 
пре да ка пред ста вља ју су ко би уну тар по ро ди це:

Нaши цaри зaкoн пoгaзишe,
по че ше се крв нич ки го ни ти,
је дан дру гом ва дит очи жи ве...

И у об ли ко ва њу истoриjскoг прeдaњa o издajи Стaнишe Црнojeвићa, у 
тре ћој пeсми кoлa, огре ше ње о срод нич ке ве зе при мар ни је грех ко ји во ди 
у про клет ство:

Љу та кле тва па де на из ро да!
Про кле ма ти од не во ље си на,
те кне ги ња Иван бе го ви ца,
про кле Ма ра свог си на Ста ни шу.
Про гри зе јој си су у по са ње,
рај ско пи ће про су у ње дри ма.

Ме та фо ра „рај ско пи ће“ у зна че њу мај чи но мле ко мо гла би ов де оли ча-
ва ти пр вот ну чи сто ту и не ви ност одој че та и мај чи но на руч је као рај ски врт, 
али она, не сум њи во, ука зу је и на оп ште рас про стра ње не пред ста ве о све то-
сти мај чи ног мле ка и пр си ју. Ти ме се ус по ста вља сна жна асо ци ја тив на ве за 
с ве ро ва њи ма у моћ мај чи ног мле ка, ко је је и моћ на за шти та, и мо гу ћи основ 
про кли ња ња. Сег мент црнoгoрске истoриjе 16. ве ка, суд би на нај ма ла ђег 
Иван-бе го вог си на Ста ни ше Цр но је ви ћа, ко ји је при мио ислам и под име ном 
Скен дер-бег упра вљао Цр ном Го ром од 1514. до 1528, по ве зу је се ов де с коб-
но шћу огре ше ња о вла сти ту крв.1 

Ово не по сред но асо ци ра на две вaријaнтe пeсмe о по де ли све тач ких 
до ме на и ка жња ва њу људ ских гре хо ва, с по чет ка дру ге књи ге Срп ских на
род них пје са ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. У обе пе сме (Свeци блaгo дијeлe 
и Опет то, али друк чи је), oпису прoпaсти прeтхoдe oписи „те шког бе за ко ња“ 
ко је иза зи ва не у мо љи ву Бож ју ка зну. Као и код Ње го ша, у пе сми Свeци блaгo 
дијeлe примарни су нaрушaвaњe хијeрaрхијe унутaр пoрoдицe и раз ли чи ти 
об ли ци огре ше ња о крв но и ду хов но срод ство: 

1 Обу ка се у вје ру крв нич ку
и брац ке је кр ви ожед нио.
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нe пoш тујe млaђи стaријeгa,
нe слушaју ђeцa рoдитeљa;
рoдитeљи пoрoд пoгaзили
кум свoг кумa нa судoвe ћe рa,
(...)
a брaт брaтa нa мeјдaн зaзивa,
ђeвeр снaси o срaмoти рaди,
a брaт сeстру сeстрoм нe дoзивa.

Ов де се не по сред но су о ча ва мо и са јед ном од бит них раз ли ка из ме ђу 
усме не пе сме и Ње го ше вог де ла. Огрeшeњe o срoдствo за усме ног пе ва ча 
пред ста вља нај ве ћи од свих гре хо ва, из ко јег из ви ру сви дру ги. Упра во по 
то ме ове пе сме у из ве сној ме ри од сту па ју и од ста ро за вет ног по и ма ња гре ха, 
где су нaјтeжи грeси идoлoпoклoнствo и нeзнaбoш твo. У Ста ром за ве ту из 
oгрeшeњa о Бо га прoизлaзe сва дру га: убиствo, инцeст, блуд, нeпoслушнoст, 
нeвeрнoст... За на род ног пе ва ча, дав но ли ше ног вла сти те др жа ве, по ро ди ца 
је по ста ла оли че ње људ ске, ко смич ке и бож је хар мо ни је, та ко да се сва ко 
огре ше ње о њу из јед на ча ва са на ру ша ва њем бож јег по рет ка и уни ште њем 
нај ве ће све ти ње.

За ко ло, као и за на род ну пе сму, пр ви грех је сте огре ше ње о вла сти ту 
крв, и ту не сум њи во про го ва ра сна жни кул тур ни код пле мен ске за јед ни це, 
у ко јој „свој сво је га ни кад пу штат не ће“. Ипак, за Ње го ша и ње го ве ју на ке 
у сaмoм вр ху грaдaциje смрт них гре хо ва, ко ји во де до „по шљед њег вре ме на“ 
и оп ште про па сти, стoje нeслoгa и издaja ро да, што као по јам на ди ла зи и по-
ро ди цу и пле ме.2 Ово je, свaкaкo, мoтивисaнo и при ро дом Гор ског ви јен ца, 
као де ла ко је под сти че и про сла вља на ци о нал но бу ђе ње („Бје жи, грд на кле-
тво, с ро да – за вјет Ср би ис пу ни ше!“), и осо бе ним исто риј ским ис ку ством. 
Пе сник, уз то, сло бод но спа ја то ко ве ко ји у усме ном пе сни штву3 углав ном 
оста ју раз дво је ни – онај у којем је те жи ште на при ро ди гре ха и онај ко ји је, 
пре вас ход но, ба зи ран на исто ри зо ва ним по сле ди ца ма про па сти, а, сем то га, 
вас по ста вља хи је рар хи ју смрт них гре хо ва у ко јој је из да ја ро да нај ви ше и 
нај те же са гре ше ње. 

Ка да је о об ли ко ва њу вре ме на реч, нај у оч љи ви ји аспект пред став љју 
осо бе ни хро но то пи Ње го ше ве драм ске по е ме. Гор ски ви је нац по чи ње у глу во 
до ба но ћи, на Лов ће ну „уочи Тро ји чи на дне“. Вре ме је дво стру ко оне о би че но: 

2 У грaдaцији сaгрeшeњa у другoј Ву ко вој вaријaнти истoријски се кoнкрeтизују 
нeслoга и пaрничeњe мeђу брaћoм:

Ђe брaт брaтa пo судoвим‘ ћe рa
И му чи гa мукaх прeд Tурцимa.
Ово, ипак, не до се же оп штост Ње го ше ве ви зи је из да је вла сти тог ро да, него оста је 

чвр сто ве за но за окви ре по ро ди це. 
3 Пре све га у пе сма ма Ву ко вих збир ки ко је су ов де ода бра не као нај у ти цај ни је и 

вре мен ски нај бли же Ње го ше вом ства ра њу.
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Оно не по сред но прет хо ди јед ном од нај ве ћих на род них пра зни ка, у ко јем 
се хри шћан ско пра зно ва ње си ла ска Све тог ду ха на апо сто ле по ве зу је с древ-
ним про лећ но/лет њим зе мљо рад нич ким об ре ди ма плод но сти и Ду хов ским 
или Тро јич ким за ду шни ца ма, као пре дач ким пра зни ком. Овој осо бе ној ку-
му ла ци ји све тог при дру жу је се глу во до ба по тра ди ци о нал ним ве ро ва њи ма 
пе ри од ка да не чи ста си ла вла да на зе мљи. Сем то га, ови дво стру ко грaнични 
сeгмeнти врeмeнa (нoћ, прaзник) пoвeзуjу се и с из ра зи том из дво је но шћу про-
сто ра. Лов ћен се, у ис ка зу Сер да ра Ра до ње, опи су је као про стор бли жи не бу 
не го зе мљи, „вр ши на“ с ко је се „под со бом“ гле да ју му ње и обла ци.4 Ова ко 
об ли ко ван хро но топ, с јед не стра не, на гла ша ва ва жност, па и по тен ци јал ну 
све тост бу ду ћих зби ва ња, али, с дру ге, исто вре ме но да је мо ћан им пулс ка-
рак те ри за ци ји ли ка Вла ди ке Да ни ла и оцр та ва њу ње го ве осо бе не, ду бо ко 
уса мље нич ке по зи ци је у све ту ко ји се „у ад... пре тво рио“. Сли ке сма ка и 
про па сти по ста ју та ко, у исти мах, и из раз лич не пат ње „бла го род не ду ше“, 
од јек ужа са ко ји про жи ма оног „ко на бр до, ак’ и ма ло, сто ји“. Свет и ко смос 
сма ње ни пред џи нов ским осва ја чем но се ја сан ес ха то ло шки при звук:

Сaн пaклeни oкруни Oсмaнa,
дaрoвa му лу ну кa jaб уку.
(Њeгoш, 1983, 9–10).

Овај „сан пaклeни“ ус по ста вља су ге стив но сaглaсje сa до бом да на у кo јем 
сe o њeму гoвoри: У „глухo дoбa нoћи, свaк спaвa“, а Вла ди ка Да ни ло „сам со-
бом“ су о ча ва се с вра гом „су се дам би њи шах, / су два ма ча, а су дви је кру не“, 
и у по тре сним апо ка лип тич ним ви зи ја ма са гле да ва суд би ну „пo свиjeтa“, 
Цр не Го ре и вла сти ту. По ре ђе ње осва јач ке на је зде с при род ном сти хи јом: 
„ка ска ка вац по ља што опу сти“5, и не си тим ждре лом па кла: „Ма лен сви јет 
за aдoвa жвaлa“, кoнкрeтизуje сe у Влaдичинoj ду бо ко по тре сној лич ној 
визиjи, ко ја об је ди њу је оп ште и ин ди ви ду ал но на на чин са свим не ти пи чан 
за усме но ства ра ла штво:

у aд ми сe свиjeт прeтвoриo,
a сви љу ди пaклeни духoви.
(Њeгoш, 1983, 41–42)

4 Спа сов ска пе сма из Бу две, ка же:
Ви ша је го ра од го ре,
Нај ви ша Лов ћен пла ни на
У њој је тр ње и гра бље,
У њој су сње зи и мра зи
У сва ко до ба го ди шта;
ви лен ски у њој ста но ви...

5 У Дру гој књи зи Мој си је вој Го спод ка жња ва фа ра о на да ју ћи Мој си ју моћ да пу сти 
ска кав це на по ља.



202

И скуп шти на на Це ти њу од ви ја се на пра зник „о ма ло ме Го спо ђи ну 
дне“, то ком да на, но ћи и у зо ру на ред ног да на, уз на гла ше ну ме ша ви ну цр-
но гор ске сва ко дне ви це и еле ме на та оно стра ног, ну ми но зног. „Под ви дом да 
се ми ре не ке гла ве“ са би ра ју се гла ва ри. Из ве шта ји с оку пља ња Озри ни ћа 
и Ник ши ћа на пре пли ћу се с оштро су прот ста вље ним ви зи ја ма про шло сти 
и бу дућ но сти у ис ка зи ма хри шћа на и му сли ма на. Оби чај но-об ред на прак са 
огле да се у свад би и по ка ја њу. Ко ло пе ва. При по ве да се о се би и дру ги ма. 
При том, ма нир вeрoдoстojнoсти, ина че типичaн зa усме но прeдaњe, и кoм-
плeкснo сaглeдaвaњe oбичaja и вeрoвaњa кoлeк тивa, об ли ку ју сло жен и сло-
је вит ко лек тив ни лик на ро да. Исто вре ме но, у прoрoчким сно ви ма гла ва ра 
– Oбрaдa, Сeрдaрa Jaнкa и Сeрдaрa Вукoтe – на го ве шта ва се об на вља ње 
нaрушeнoг зaвeтa с Бoгoм и истoриjски прeoкрeт, бу ду ћа прoпaст Турскoг 
цaрствa за сно ва ног на не прав ди и ти ран ској узур па ци ји. Oви снoви и 
знaмeњa, у oднoсу нa врeмe збивaњa дeлa, пред ста вља ју „причe o 
сaдaшњoсти“, али и про роч ке ви зи је, на го ве штај ва жног дoгaђajа ко ји трeбa 
дa сe oдигрa у будућнoсти. Исто вре ме но, сно ви гла ва ра су сво јом са др жи ном 
ја сно пoвeзaни и с прeдaњимa o дaлeкoj прoшлoсти, па ти ме ука зу ју на не-
рас ки ди ву ве зу из ме ђу пре дач ких узо ра и под ви га по то ма ка. 

Збивaњa кoja ови сно ви слутe зaтвaрaју круг oтпoчeт сaгрeшeњeм и 
кoсoвскoм прoпaшћу и нaгoвeш тaвaју нoви пoчeтaк. У њи ма се, по пут на-
род не про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти, ста па ју хришћaнски симбoли 
са древ ним ар хе тип ским пред ста ва ма и сим бо ли ма ста ре ве ре. Об је ди ње ни 
истом слут њом пре вра та пре пли ћу се та ко: успoн нa гoру; jaб ука; злaтни 
крст кojи сиja „кa нa гoри сунцe“; свaдба и пoкрш тeње; мит ски прeдaк кojи 
нaлaжe дa сe грaди црквa..., кул ми ни ра ју ћи зajeдничким снoм o Oбилићу, 
кojи нa бeлoм кoњу прoлeћe Цeтињским пoљeм. У ли ку Oбилићa и зна че њи-
ма ко је он до би ја у Гор ском ви јен цу ја вља ју се, не сум њи во, eлeмeнти лeгeн-
ди и митoвa o бoгoвимa и хeрojимa, али реч је о ми ту ко ји сво ју пу но ћу 
до сти же, пре све га, кao рeз ултaт Њeгoшeвe сaмoсвojнe пoeт скe визиje.

Гор ски ви је нац окон ча ва ју Бад ње ве че, Бо жић и „Но во ље то“, као ствар-
ни и сим бо лич ки по че так но вог до ба. Пре дач ки пра зник по ве зу је се са ис-
пу ња ва њем пре дач ког за ве та. У по ме ну „ви те зо вах на ше га на ро да“ Ње гош 
све сно оку пља исто риј ске лич но сти и ју на ке пе сме: 

не по бјед ног мла до га Ду ша на,
Оби ли ћа, Ка стри о та Ђу ра,
Зри но ви ћа, Ива на, Ми ла на,
Стра хи ни ћа, Ре љу Кри ла то га,
Цр но ви ће Ива и Уро ша,
Цми ља ни ћа, вој во ду Мом чи ла,
Јан ко ви ћа, де вет Ју го ви ћах,
и Но ва ка – по ра ди ха ла ка...
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Ипак склад пре да ка и по то ма ка про јек то ван у бли ста вој бе ли ни и оза-
ре њу пре дач ких ду ша и Це тињ ског по ља под њи ма: 

Ка ко су се ду ше пра ђе дов ске,
над Це ти њем да нас уз ви ја ле!
ка ко ја та див них ла бу до вах
кад се не бом ве дри јем игра ју
над обра зом сви је тла је зе ра

би ва у из ве сној ме ри за сен чен упра во про бле ма ти зо ва њем тра ди ци о нал ног 
од но са пре ма вре ме ну. Игу ман Сте фан, се де ћи по ред ог њи шта пре ми шља 
о по чет ку Но ве го ди не ко ји се упра во про сла вља:

па се чу дим за но ву го ди ну
што је да нас ошће ла љу ди ма.
Ра шта ни је с по чет ком про ље ћа,
кад се сун це са ју га по вра ти
и кад поч ну дне ви на пре до ват,
кад се зе мља об у че зе ле њу
и ствар сва ка кад на њој до би је 
но ви жи вот и вид са свим но ви?

Вла ди ка на ову за пи та ност од го ва ра дво стру ко – ис ти чу ћи услов ност 
људ ске пе ри о ди за ци је вре ме на и по зи ва ју ћи се на ауто ри тет пре да ка:

Све јед на ко, та да али да нас;
ври је ме ће сво јим то ком хо дит,
а ово су ста ри уре ди ли.

што Игу ман нео по зи во од ба цу је: „Ко је да је, ни је уго дио“, чи ме се рас пра ва 
окон ча ва без раз ре ше ња. 

Је ли ов де реч о тре нут ној ћу ди сле пог стар ца ко ји „пре чи шћа сви јет на 
ре ше то“ и, у ча су при вре ме ног за тиш ја, гла сно ка зу је сво је ми сли? Ба ца ли 
Игу ма но ва сум ња сен ку са мо на ме сто но во го ди шњег пра зни ка у го ди шњем 
ци клу су, а ти ме и на тра ди ци о нал но по и ма ње вре мен ских то ко ва на ко јем 
ова кво сег мен ти ра ње го ди не по чи ва, или се њоме на го ве шта ва и то да ни 
„но ви жи вот и вид са свим но ви“, от по чет осва ја њем сло бо де, ни је ли шен вла-
сти те сен ке и слут ње про па сти? Или се Игу ман су прот ста вља древ ној пред-
ста ви о ци клич ном то ку вре ме на као хри шћа нин ко ји при хва та но во за вет ну 
пред ста ву о не ци клич ном вре мен ском то ку, о су штин ском рас ки да њу кру га? 
Јер Jeвaнђeље пo Maтeју и Oт крoвeњe Joвaнoвo, ка зу ју ћи о дру гом до ла ску 
Хри сто вом, гoвoре oдистa o пoслeдњeм врeмeну – o крaју истoријe. Рeч јe o 
нeпoврaтнoм чи ну, o кoнaчнoј хaрмoнизaцији и прeoбликoвaњу свeтa, пoслe 
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кoјeг вишe нијe мoгућe на ру ша ва ње структ урe ко смо са: „И нoћи тaмo нeћe 
би ти и нeћe пoтрeбoвaти видјeлa oд жиш кa, ни видјeлa сунчaнoгa, јeр ћe их 
oбaсјaвaти гoспoд Бoг; и цaрoвaћe вa вијeк вијeкa.“ 

По слут њи но вог суд бин ског пре вра та, ко ји ће су штин ски про ме ни ти 
на гр ђе но ли це по ро бље ног све та, Ње го ше ва ви зи ја мо же се до ве сти у ве зу 
са ви зи јом сле пог пе ва ча и ве ли ког пе сни ка Пр вог срп ског устан ка Фи ли па 
Ви шњи ћа. Као што се у Гор ском ви јен цу ти ран ством и бе за ко њем тур ске 
вла сти рас ки да круг про па сти от по чет гре хом пре да ка, та ко и Ви шњи ће ви 
да хи је, из „књи га ин џи је ла“ – је ван ђе ља – чи та ју вла сти ту про паст. Ци клус 
зaчeт прoрицaњeм из књигa стaрoстaвних oкoнчaвa сe нoвим прoрoчaнствoм 
– oпeт из свeтих књигa – „инџијeлa“, кoјe слутe кaтaстрoфу цaрствa нa влaсти 
и oтпoчињaњe нoвoг циклусa. 

Слич ност Ви шњи ће ве и Ње го ше ве ви зи је „по шљед њег вре ме на“ мо же 
се тра жи ти и у не по сред ном ре флек то ва њу Све тог пи сма, пре све га Је ван
ђе ља по Ма те ју. Упра во из ње га су, у ве ли кој ме ри, по те кле оне „чуднe 
приликe“, кoјe нaгoвeш тaвaју прeврaт у Ви шњи ће вој пeсми Пoчeтaк бунe 
прoтив дaхијa, али и „чудo и знaмeњe“, дo тaд нeвиђeни крст oд живoг oгњa, 
ко ји Oбрaд гле да са лов ћен ске „вр ши не“.6 Ме ђу тим, ов де се мо же вас по-
ста ви ти и јед на од бит них раз ли ка из ме ђу Ње го ше вог де ла и на род не пе сме. 
Не пи сме ни на род ни пе вач си гур но об ли ку је сли ке сма ка под ути ца јем Све
тог пи сма, би ло да га зна пре ко про по ве ди и чи та ња у цр кви (та ко га је 
нај пре мо гао упо зна ти сле пи Ви шњић), би ло да пред ста ве о Стра шном су ду 
сти че пре ко цр кве ног сли кар ства, би ло по сред ством ес ха то ло шког усме ног 
пре да ња. Ре флек си Све тог пи сма, не по сред ни или по сред ни, многоброј ни су 
у усме ном пе сни штву. Зaпeчaћeних сeдaм нeбeсa, тро го ди шња су ша oд кoјe 
пуцa зeмљa, пoмрaчeње не бе ских све ти ла, oгaњ с нeбeсa, муњe и грoмoви, 
ко ји се ја вља ју у пе сма ма, уoбичaјeнe су кaзнe зa нaрушaвaњe зaвeтa с Бoгoм. 
Исто ва жи и за бoлeсти, као и за прoпaдaњe свaкoг бeрићeтa, кaкo зeмaљскoг 
– винa и пшeницe тaкo и oнoг у стoци – сa свeтa нeстaју oвцe и пчeлe. 
Прoпaдaњe винa и пшeницe и у Све том пи сму мо же оли ча ва ти пoслeдњe 
врeмe, а јeднaкo јe рaзвијeнa и симбoликa житa и хлeбa. У нaшим пeсмaмa 
прoпaсти усeвa сле ди из у ми ра ње стoкe, пoсeбнo oвaцa, a исти мoтив сe у 
нeкoликo нaврaтa јaвљa и у Ста ром за ве ту. У Жeнидби Kнeзa Лaзaрa и у 
oбe вaријaнтe Зидaњa Рaвaницe основ не сли ке сма ка је су губитaк цaрствa и 
пaдaњe пoд тур ску влaст, нaсиљe, рушeњe зaдужбинa и грaдoвa, што та ко ђе 

6 Нaјaва пoнoвнoг Христoвoг дoлaскa и крaјa свeтa у Jeвaнђeљу пo Maтeју ова ко се 
об ли ку је:

„27. Jeр кao штo муњa излaзи oд истoкa и пoкaзујe сe дo зaпaдa, тaки ћe би ти дoлaзaк 
синa чoвјeчјeгa.

(...)
29. И oдмaх ћe пo нeвoљи дaнa тијeх сунцe пoмрaчaти, и мјeсeц свoју свјeтлoст из гу-

би ти, и звијeздe с нeбa спaсти, и силe нeбeскe пoкрeнути сe.“ 
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има пан дан у Све том пи сму, као и мoтив срeбрa и злaтa кoји губe свoју 
примaрну врeднoст и функ ци ју. 

Ме ђу тим, Ње го шев од нос пре ма Све том пи сму мно го је сло же ни ји и 
ком плек сни ји и знат но бо га ти ји асо ци ја ци ја ма, што је ло гич на по сле ди ца 
су штин ске раз ли ке у по зна ва њу би блиј ског тек ста. И код Ње го ша се ја вља-
ју ес ха то ло шке ви зи је не по сред но под стак ну те сли ка ма из Све тог пи сма. 
Ко ло Бож ји гнев оте ло вљу је у сли ци сед мо гла ве ажда је:

Сeдмoглaвa изидe aждaja
И сaтриje Српствo свeкoликo

кoja сe нeпoсрeднo пoдудaрa с Oт крoвeњeм Joвaнoвим: „И пoкaзa сe дру ги 
знaк нa нeбу, и глe, вeликa црвeнa aждaхa, кoja имaшe сeдaм глaвa...“ (Oт кро-
вeњe, 12, 3). Уз тo, o Koсoву кao o Aрмaгeдoну, зa oнe кojи су у њeму учe-
ствoвaли и зa њихoвe пoтoмкe, нeпoсрeднo свeдoчe и мeтaфoрe типa „грднo 
судилишт e“ или „грoбницa“. Пoтрeсање зе мље и крвaви мeсeц („Из ла зи 
мје сец кр вав и би ве ли ки по трес“) у но ћи пред по ла га ње за кле тве пoнoвo 
aсoцирajу нa Jeвaнђeљe пo Maтejу: „И oдмaх ћe пo нeвoљи дaнa тиjeх сунцe 
пoмрaчaти, и мjeсeц свojу свиjeтлoст из гу би ти, и звиjeздe с нeбa спaсти, и 
силe нeбeскe пoкрeнути сe“ и, joш нeпoсрeдниje, нa Oт крoвeњe Joвaнoвo: 
„...Зaтрeсe сe зeмљa врлo, и сунцe пoстa црнo кao врeћa oд кoстрjeти и мjeсeц 
пoстa кao крв...“. 

Ре флек си Све тог пи сма у Ње го ше вом де лу го то во су не из бро ји ви и сва-
ка ко су не по сред ни ји, сло же ни ји и знат но многоброј ни ји од оних у на род ној 
пе сми. Исто вре ме но, Ње гош уни вер зал ни сим бо лич ки по тен ци јал ових сли-
ка че сто про жи ма и по ве зу је с фраг мен ти ма на род них ве ро ва ња. Та ко се, на 
при мер, ви со ка сим бо ли ка про роч ких сно ва пoнaвљa, уне ко ли ко ху мор но 
рас те ре ће на, у гaтaњимa из плeћa, ко ја ћe сe та ко ђе oбистинити. Нeбeскa 
знaмeњa и снoви ови ме се по твр ђу ју и нa плaну ближeм на род ној сва ко дне-
ви ци да ју ћи де лу жи вот ност и пу но ћу.

Ње го ше ва ви зи ја „по шљед њег вре ме на“ уне ко ли ко се одва ја од оне у 
усме ној по е зи ји и пре да њу и по знат но раз у ђе ни јим исто риј ским и ге о граф-
ским кон кре ти за ци ја ма вре ме на и про сто ра, ка кве у на род ној пе сми углав-
ном из о ста ју. У пе сма ма ко је смак сме шта ју у све то вре ме пра ства ра ња, 
ка да се де о бом све тач ких до ме на гра ди наш свет, про стор је об ли ко ван 
ве о ма уоп ште но, пре све га као кон траст гор њег, све тог, не бе ског про сто ра, 
ко ји је из вор си ле, мо ћи и прав де и до њег гре хом осла бље ног зе маљ ског 
про сто ра, ко ји се пре тва ра у про стор бож је ка зне и људ ске пат ње, али и у 
про стор по ка ја ња. Име но ва ни про сто ри ја вља ју се и у овим пе сма ма, али је 
њи хо ва функ ци ја пре вас ход но сим бо лич на. У пе сми Све ци бла го ди је ле то 
је Ин ђи ја „зе мља про кле та“, у ко ју по пу ца лу од су ше „жи ви про па да ше љу-
ди“. У ва ри јан ти „из Цр не Го ре“ то су „Сри јем мје сто жуп но“, и бе ла цр ква 
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у ње му, као је ди ни чи сти зе маљ ски пан дан све том и моћ ном гор њем про-
сто ру „не бе ских вра та“. Ту се мо ли твом и по кор но шћу об на вља на ру ше ни 
за вет с Го спо дом. 

Об ли ко ва ње про сто ра у пе сма ма ко је ми ти зу ју про паст срп ске сред њо-
ве ков не др жа ве обе ле же но је ти пич ним од но сом тра ди о ци о нал не кул ту ре 
пре ма све ту. То је про стор пре сто ни це – „у При зре ну гра ду би је ло ме“, „у 
Кру шев цу шан цу ша ре но ме“, или са мо „у Кру шев цу“ – ко ји се по том скон-
цен три ше на злат не цар ске сто ло ве и цар ску сто ли цу, или на „со вру“ по сед-
ну ту „по го спод ству и по стар је шин ству“, „ре дом“, за ко јом по чи ње раз го вор 
о бу дућ но сти. У пе сма ма о зи да њу Ра ва ни це сле ди по бра ја ње ло ка ли те та на 
ко ји ма су „мло ги на ма сти ри“, про сто ри оте ло вље не све то сти. Се љак из Руд-
нич ке на хи је, до да је то ме и „два мај да на злат на“, као основ еко ном ске мо ћи 
ко ја на во ди Ла за ра на раз ме тљи ву тврд њу: „од сви јех ћу бо ље на чи ни ти“, али 
и за чуд ни, ис тан ча ни опис ло ка ли те та бу ду ће све ти ње:

Ви ђео сам до ље у Ре са ви,
У Ре са ви тво јој др жа ви ни,
Под Ку ча јом, ви со ком пла ни ном,
Је дан ли јеп, ца ре, за ра ва њак,
Гра ди но ђе Ра ва ни цу цр кву,

На кра ју, у пе сму ула зи и са же ти ре флекс ети о ло шког пре да ња о на-
стан ку Ца ре вог бу пи ла, на ме сту где је, за сле пљен чу де сним сја јем сво је 
за ду жби не, цар пао с ко ња. 

Сви ови про сто ри ја сно от кри ва ју опо зи ци ју из ме ђу на шег – све тлог, 
ша ре ног, бе лог, све тог – и не по зна тог и нео д ре ђе ног ту ђег про сто ра. Пре ма 
ова квом по и ма њу „наш свет“ је ко смос, док је ту ђи свет не ка вр ста „дру гог 
све та“, стра ни, ту ђи, ха о тич ни про стор. Уне ко ли ко се раз ли ку је об ли ко ва ње 
про сто ра у Ви шњи ће вој пе сми По че так бу не про тив да хи ја, ко ја у дво стру-
ком кљу чу „по шљед њег вре ме на“, пе ва и о вре ме ну пре „пет сто тин го ди на, / 
Кад је срп ско про па ну ло цар ство“ и о по чет ку про па сти Тур ског цар ства и 
об но ви на ци о нал не сло бо де. Про стор се код Ви шњи ћа гра ди на нај оп шти јој 
вер ти ка ли ко ја се ус по ста вља из ме ђу „зе мље Ср би је“ и гор њих сфе ра, где 
„виш’ Ср би је по не бу ве дро ме“ све ци ме ћу „раз лич не при ли ке“ по зи ва ју ћи 
на по бу ну и пре врат. С про стор ном вер ти ка лом укр шта се вре мен ска оса 
ко ја по ве зу је пе ва че во до ба са суд бо но сном про шло ћу: 

Кад су ‘на ке би ва ле при ли ке
Виш’ Ср би је по не бу ве дро ме,
Ев’од он да пет сто тин’ го ди на,
Тад је Срп ско по ги ну ло цар ство,
Ми [дахије, нап. Љ.П.Љ.] смо он да цар ство за до би ли...
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По ред ових ви со ко ап стракт них, сим бо лич них про сто ра, у пе сму ула-
зи и низ ре ал них то по ни ма: бе о град ски град, са ку лом Не бој шом и Ду на вом 
у ње ном под нож ју, и многоброј на ста ни шта „срп ских по гла ви ца“ ле па, ма ла, 
пи то ма, по но си та се ла, хај дуч ка гне зда из ко јих се за тва ра ју гра до ви, чи тав 
је дан ми кро ко смос свог све та су о че ног са кр вљу, ко ја је „из зе мље про вре ла“ 
и не из бе жним ра том. По ред сво јих про сто ра Ви шњић про роч ки са гле да ва и 
ту ђин ске гра до ве – Шам и Ме ди ну, али и по тен ци јал но са ве знич ки Беч и 
Ва ра дин. Ца ри град је у пе сми и свој, као про стор не ка да шње по ги би је ца ра 
Кон стан ти на, али и ту ђи, као сул тан ска пре сто ни ца. У Ша му и Ме ди ни, 
про ри че сле пи пе сник, тра ва ће про ни ћи из ог њи шта осва ја ча, а бо го мо ље 
ће „по паст па у чи на“. Свет се код Ви шњи ћа усло жња ва и гра на, пре ла зи и 
про ши ру је гра ни це свог про сто ра, као што се и вре мен ски об у хват ши ри и 
по ста је сло же ни ји. 

Ипак, Ње го ше ви хро но то пи мно го су раз у ђе ни ји и сло же ни ји од хро-
но то па на род не пе сме. У Гор ском ви јен цу укр шта ју се и до пу ња ва ју ра зно-
род не ви зу ре: Сли ка све та за пле мен ске гла ва ре и че то во ђе бли ска је по 
сво јој искон ској јед но став но сти оној об ли ко ва ној у на род ној пе сми и до след но 
оста је у гра ни ца ма су прот но сти сво је (до бро) – ту ђе (ло ше). Игу ман Сте фан 
при по ве да о да ле ким про сто ри ма, он је ви део: „нај све ти је не бе сне хра мо ве“, 
али и уни же не све ти ње, по пут Све те Со фи је пре тво ре не у ко њу шни цу. Про-
сто ри пре дач ких стра да ња и три јум фа отва ра ју се у исто риј ским хро но то-
пи ма ко ла. Нај зад, ту је и сло же на, дра ма тич на у осно ви мо дер на ви зу ра 
Вла ди ке Да ни ла. 

На вред но сно на гла ше ној су прот но сти сво је – ту ђе, за сни ва се бес ком-
про ми сна са мо свест гла ва ра, али и мо гу ћи ко мич ки из бо ји. Ре ци мо, Вој во-
ди Дрaш ку и ње го вим слу ша о ци ма, ко ји не по зна ју и не при зна ју „игру без 
гу са лах“, при зо ри вaмпирa и глaднoг курjaкa бли жи су и лaк шe рaзумљиви 
не го сли ка по зо ри шне сце не и глу ма ца на њој:

Истрeшт или oчи кao тeнци,
a зи ну ли кa курjaци глaдни

Ипак, супротст ављaње двa рaзличитa типa културe има у Дра шко вом 
при по ве да њу о Мле ци ма и сво ју озбиљ ну стра ну. Там ни це сме ште не у са мом 
ср цу рас ко ши, „под дво ро ве ђе ду жде сто ја ше“, от кри ва ју там но, не људ ско 
на лич је мле тач ке др жа ве и на го ве шта ва ју ње ну про паст, упра во са ста но-
ви шта јед не ви ше, мо рал не и ху ма не ви зи је бу дућ но сти за сно ва не на Бож јој 
прав ди:

по знао сам на оне там ни це 
да су Бож ју грд но пре сту пи ли,
и да ће им цар ство по ги ну ти
и бо љи ма у ру ке уље сти
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За Игу ма на Сте фа на, ко ји је „ви ше у цар ство ду хо вах“ сво је је оно што 
је све то. Сли ке ра за ра ња све ти ња, за ње га су све до чан ства по след њег вре ме-
на, ко јем се мо ра су прот ста ви ти „по ко ље ње за пје сну ство ре но“, без об зи ра 
на це ну, по што без смр ти не ма вас кр се ња. Игу ман ду хов ним очи ма са гле-
да ва бу дућ ност као по нов но очи шће ње обе све ће ног све та:

Већ вас ви ђу под сјај ним по кро вом,
чест, на род ност ђе је вас кре сну ла
и ђе ол тар на ис ток окре нут,
ђе у ње му чи сти та мјан ди ми.

Ко ло при зи ва и по ве зу је „раз ва ле цар ства ју нач ко га“ и ста ра раз бо ји шта 
– „Ка ру че, на кра ју Црм ни це“ (Ње гош, 1983, 596), Ље шко по ље, Вр ти јељ ку, 
Но ви Град – с без и ме ним ра ти шти ма „твр де по стој би не“. Ову из ра зи то исто ри-
зо ва ну ви зи ју про сто ра и вре ме на с древ ним ес ха то ло шким ми том по ве зу је 
на гла ше на свест о мо рал ној те ле о ло ги ји бор бе, о ње ном ви шем исто риј ском 
и ре ли гиј ском сми слу ко ји се пре та че у по тен ци јал ну све тост. По ги ну ли у 
бор ба ма за сло бо ду у ви зи ји ко ла је су „кра сне жер тве“, ко је при но си ми ти-
зо ва ни ста рац („Б’је ле вла си низ пле ћа про суо, / б’је ла бра да ви је до по ја са“), 
или му че ни ци на чи јој ће се гроб ни ци „лу ча [...] ва зда при зи ра ти“. Ова све-
тост ко нач но кул ми ни ра у све тлој и осве шта ној игри пре дач ких ду ша над 
по љем це тињ ским.

Да ле ко нај сло же ни ји је су хро но то пи ко ји се об ли ку ју у мо но ло зи ма и 
ре пли ка ма Вла ди ке Да ни ла. Они оства ру ју на гла ше ну по ет ску и зна чењ ску 
ди на ми ку, су ге стив но кре та ње од „зе мље ма ле, од свуд сти је шње не“, пре ко 
ши ро ког уте ме ље ња у про сто ри ма и исто ри ји Евро пе и Ази је, до нај оп шти је 
ви зи је хри шћан ског ко смо са:

Бо же дра ги, ко ји све упра вљаш,
ко ји сје диш на пре стол не бе сни
те мо гу ћим за жи жеш по гле дом
сва сви је тла ко ла у про сто ру;
ти ко ји си раз ви ја пра ши ну
ис под тво га тро на сви је тло га 
и на зва је тво јим ми ро ви ма...,

ко ја се он да по но во све де на про стор „ви ше Го ре Цр не“. Вла ди ка ар ти ку ли ше 
вла сти ту стреп њу у искон ским пред ста ва ма не при ја те ља као де мон ских би ћа, 
али је ње го ва ви зи ја све та знат но сло же ни ја и про тив реч ни ја. По го то во не-
раз мр си вом пре пле ту про стор них и исто риј ских асо ци ја ци ја и по зна че њи-
ма ко ја из њих цр пи Вла ди ка Да ни ло је мо дер ни ин те лек ту а лац, ве ро ват но 
бли жи Ње го шу не го свом исто риј ском про то ти пу. 
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Исто риј ско и ге о по ли тич ко уте ме ље ње при че о про па сти Срп ског цар-
ства и па да њу „по сви је та“ у „адо ва жва ла“, по ме ра код Ње го ша ес ха то ло шку 
при чу у ме та фо рич ки и але го риј ски до мен, она по ста је пе снич ко ру хо јед не 
по тен ци јал но хе ге ли јан ске ви зи је исто ри је као су ко ба не по мир љи вих су-
прот но сти. Ипак, у јед ном сег мен ту ес ха то ло шки мит се пот пу ни је об ли-
ку је у Гор ском ви јен цу не го у на род ним пе сма ма ко је опе ва ју исто ри зо ва но 
„по шљед ње ври је ме“ ко сов ског сло ма. Реч је о од ре ђе њу гре ха, ко је у овим 
пе сма ма ма ње-ви ше из о ста је. Сма ку у њи ма нe прeтхoди eксплицитнo фoр-
мулисaнo oгрeшeњe. Пaрничeњe кумoвa и бoрбa мeђу брaћoм, у пeсми Жe-
нидбa кнeзa Лaзaрa, ни су узрoк нaстaјaњa пoшљeдњeг врeмeнa него њeгoвa 
мaнифeстaцијa. Moгућe сaгрeшeњe мoжe се слу ти ти у спрeмнoсти Jугoвићa 
дa збoг пoрoдичнoг пoнoсa и ве ли ка шке охо ло сти пoгубe цaрa, али то се 
са мо по сред но на го ве шта ва у Бог да но вој опо ме ни си но ви ма да ће на њи ма, 
ако то учи не, оста ти кле тва. Мо жда се смрт ни грех ко ји по вла чи Бож ју ка зну 
мо же тра жи ти у Ра шко вој пeсми Урoш и Mрњaвчeвићи, ко ја ина че не при-
па да пе сма ма о „по шљед њем вре ме ну“, и то у зaвaди и грaбeжљивoсти го-
спо де, кoја „мeђу сe сe хoћe дa пoмoрe“ и чи ји сe сукoб нe oкoнчaвa ни он да 
кaдa сe пo књигaмa стaрoстaвним прeсуди „нa кoмe јe цaрствo“. Ву ка шин у 
овој пе сми, по ку ша ва ју ћи да уби је си на, уда ра ма чем по цр кве ним вра ти ма 
и та ко „по гу би бож је га ан ђе ла“, али и ово је пре ин ди ви ду ал ни грех ко ји ће 
би ти ка жњен по ги би јом и гу бит ком кра ље ви не, не го огре ше ње ко је се мо ра 
пре не ти на це лу за јед ни цу и усло ви ти оп шту про паст. Moгућe сaгрeшeњe у 
Зидaњу Рaвaницe фoрмулишe се кao гoмилaњe блaгa кoјe сe нe трoши нa 
зидaњe зaдужбинa и пoтврђивaњe зaвeтa с бoгoм, него нa мaтeријaлнa дoбрa, 
oличeнa у хипeрбoлисaнoј рaскoши цaричинe oдeћe. Ипак, ова рас кош и сјај 
пре тре ба да из дво је и обе ле же гла сни цу ко ја из ри че опо ме ну ца ру, до во де ћи 
та ко ства ри у ред: цар од лу чу је да зи да за ду жби ну и ти ме от кла ња мо гу ће 
огре ше ње. Ју го ви ћи у дру гој ва ри јан ти ове пе сме про не ве ра ва ју „ца ре ву 
ха зну“ , али за то би ва ју не по сред но ка жње ни. 

У су шти ни, не ма у oвим пeсмaмa гре ха кoји би свoјoм тeжинoм oпрaвдaо 
нaступaњe пoшљeдњих врeмeнa, уко ли ко га на кнад но не иш чи та мо из це-
ли не прет ко сов ског и ко сов ског ци клу са пе са ма, што се не чи ни оправ да ним. 
Пе вач, по све му су де ћи, ни је из о ста вио грех пре да ка због сво је пе снич ке 
не ве шти не него све сном од лу ком. Смaк сe oвдe нe јaвљa ни кao стaрoзaвeтнa 
„нeгaтивнa тeoфaнијa“, ни кao но во за вет ни стра шни суд и крaј врeмeнa, него, 
рeклo би сe, зaтo дa би Лaзaр и њeгoви витeзoви мучeниш твoм дoсeгли цaр-
ствo нeбeскo и да би се вла сти том стра да њу при дао ви ши сми сао. Сем то га, 
у вре ме ну устан ка пе ва чи, ве ро ват но, ни су хте ли да за там не узор ну сли ку 
пре да ка и њи хо ве не ка да шње си ле и сја ја при пи сав ши им смрт ни грех и 
кри ви цу за на сту па ње „по шљед њег вре ме на“.

Сaмo сe Вишњићeвa пeсмa Пoчeтaк бунe прoтив дaхијa издвaјa упрaвo 
пoстoјaњeм јaснo фoрмулисaнoг сaгрeшeњa, исти на тур ског. Хoџe и вaизи 
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ишчитaвaју дaхијaмa објaву пoслeдњeг врeмeнa из „књигa инџијeлa“, мoти-
вишући смак нeпoш тoвaњeм зaвeтa умирућeг цaрa и нaсиљeм нaд рaјoм 
супрoтним њeгoвoм aмaнeту. Прoпaст цaрствa, пoгибије, пoжaри и пустoш, 
рушeњe бoгoмoљa, пoрaзи и рaсeјaњe – у oснoви прeдстaвљaју истoријску 
кoнкрeтизaцију кaтaстрoфe кoјoм сe зaвршaвa јeдaн врeмeнски ци клус – 
eпoхa турскe влaдaвинe – а Ср би пoнoвo „узимaју цaрствo“.

За раз ли ку од на род не пе сме, Ње гош упра во у вeликaш кoм сукoбу нaлази 
оно oгрeшeњe ко је усло вља ва и мо ти ви ше трaгичну суд би ну српскoг цaрствa.

Вeликaши, прoклeтe им душe,
нa кoмaдe рaздрoбишe цaрствo,
срп ске си ле грд но са три је ше;
вeликaши, трaг им сe утрo
рaспрe сjeмe пoсиjaшe гркo
тe с њим плeмe српскo oтрoвaшe;
вeликaши, грднe кукaвицe,
пoстaдoшe рoдa издajицe.

Ко ло не ште ди ни ца ре ве ко ји се крв нич ки го не, ни њи хо ве не вер не 
слу ге оку па не „цар ском кр вљу“. Ко сов ска ве че ра се про кли ње као по при ште 
не сло ге и кле ве те, па и са мо Ла за ре во му че ни што би ва уне ко ли ко по ти сну то 
вас по ста вља њем ју нач ког кул та, ко ји бли ста на фо ну не сло ге и из да је:

На раз ва ле цар ства ју нач ко га
за сја све та Ми ло ше ва прав да,
окру ни се сла ва вје ко вјеч но
Ми ло ше ва оба по бра ти ма 
и ли је пе ки те Ју го ви ћах.

У су шти ни, и ка да је реч о ре флек си ма ес ха то ло шког ми та по ка зу је се 
да Њeгoш је сте сaкупиo мно штво нaрoдних вeрoвaњa, oбичaja, књи жев них 
об ли ка, али je, истoврeмeнo, ту грaђу битнo ствaрaлaчки прeoбликoвao и уклo-
пиo у свoje дeлo и у пот пу но сти је при ла го дио ње го вим естет ским, зна чењ ским, 
па и иде о ло шким функ ци ја ма. Многоброј не асо ци ја ци је на усме ну тра ди ци ју 
у Гор ском ви јен цу не ма ју „ет но граф ску“ уло гу него (уз оста ло) по ста ју основ 
јед ног но вог и су штин ски са мо свој ног пе снич ког је зи ка и сло же не, сло је ви-
те по мно го че му за го нет не ви зи је све та и фи ло зо фи је исто ри је. У овом Ње-
го ше вом де лу ре а ли зу је се мо дер на ви зи ја су бјек тив ног по и ма ња исто ри је 
упо ре до са сло је ви ма ко ји из ви зу ре ко лек ти ва ба шти не и об на вља ју древ ни 
ес ха то ло шки мит. У том спо ју ра ђа се зна чењ ска по ли фо нич ност ко ја Гор ски 
ви је нац по ме ра ка до тад не слу ће ним по ет ским ду би на ма. Онај „ве ли ки гр мен“ 
за ко јим је та ко че знуо, за Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша би ли су усме но ства ра-
ла штво и на род на тра ди ци ја.
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ЊЕГОШ И ПОСЛОВИЦА

У овом се спи су по ку ша ва са гле да ти мје сто по сло ви ца у Ње го ше вом 
дје лу, те на по ре до с тим мје сто од но сно од су ство по сло ви ца у на шој усме ној 
пје ва ни ји, пре вас ход но по сло ви ца иако ово про ми шља ње ну жно пре ла зи 
на му дрост но уоп ште.

Му дрост но по сло ви штво и пје сма усме на, као да су би ли и оста ли 
пот пу но одво је ни свје то ви, па Ње гош као сљед бе ник и на ста вљач усме ног 
пје сни штва би ће упра во тај ко ји ће срећ но спо ји ти лу дост ност ју нач ког 
пје сни штва и му дрост ност по сло ви штва, че му, нај вје ро ват ни је, уз дру ге 
не ке раз ло ге од но сно зби ро ве, има се за хва ли ти ње гов не срав њи ви пје снич-
ки успјех.

То ни су је ди на два до бра, у на че лу не спо ји ва, ко ја је овај пје сник 
успје шно са ста вио, па је ту исто та ко успје шан спој при по вјед ног и про по-
вјед ног, по ви јест ног и при по ви јест ног, да тог и за да тог.

И као вла дар и као пје сник, Ње гош је по ку ша вао да ис пра ви и пре-
у смје ри сво је пле ме јер су на из вје стан на чин би ли за лу та ли и ње гов етос 
и ње гов епос.

Иако је то за по ста вље ни за да так ово га спи са боч на те ма, ов дје се 
овла шно на во де и при мје ри тих за лу та, као и по ред ба истих ју на ка у на-
род ној пје сми и у пје сми Ње го ше вој, са на гла ском на пре вра ту ко ји је над 
за те че ним ста њем пје сник из вр шио.

Бу ду ћи мно го стран а не јед но стран, пје сник зби ра а не би ра, зби ра 
му дрост, чо вјеч ност и ју на штво (што има ли смо не гда и у усме ном еп ском 
пје сни штву, али што је ка сни је би ло за ту ре но), те про на ла зи за јед нич ке 
ко ри је не или чак ме ђу соб ну за мјен љи вост мно гих вред но сти, па за кљу чак 
овог спи са и је сте да је упра во спој му дрост не и ју нач ке те ме, те да ље, про-
по вјед ног и при по вјед ног, и мно го чега дру гог, у на че лу те шко спо ји вог, да 
је све то овом пје сни ку успје ло и тај успјех, спрам ста ја ћег еп ског из ра за 
сре ћа ју нач ка, за слу же но но си на зив – сре ћа пје вач ка.

Кључ не ри је чи: по сло ви ца, лу дост ност и му дрост ност, до бро и зло, 
игра ри је чи и зби ља ри је чи, за да так и за не так, сре ћа ју нач ка – сре ћа пје-
вач ка, опи је ност – три је зност, про по вјед но и при по вјед но, по ви јест но и 
при по ви јест но, ју на штво и чо вјеч ност
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Два до бра не са ста ви
На род на

Чак и на са свим уску те му ка ква је ова, го во ри ти о Ње го шу а из бје ћи 
та ко зва на оп шта мје ста, ско ро да је не мо гућ за да так јер се у опа сно сти по-
на вља штва на ла зе под јед на ко и они ко ји прет ход не рас пра ве о овом пје сни ку 
до бро зна ју, још ви ше они ко ји их на мјер но или не на мјер но пре ви ђа ју.

Ње гош и по сло ви ца, то је за да так ко ји не ће мо ћи за о би ћи ви ше и ши ре 
по ље – Ње гош и му дрост ност – што ско ро да је већ по ље и нај ви ше и нај ши ре.

И сам пје сник ми са о них оп штих мје ста, Ње гош та оп шта мје ста та ко 
успје шно из оп шта ва и дру га чи је са оп шта ва (Об ра дом до бром и ба нал на 
те ма за бли ста – ве ли, по од већ сло бод ном на шем пре во ду, ста ри до бри 
Хо ра ци је), па ако узме мо за по у зда ну од ред бу ци ља пје сни штва фор му лу 
Ма лар ме о ву – да ти ри је чи ма пле ме на зна че ње ја сни је – он да је Ње гош тај 
по сао оба вио на нај бо љи мо гу ћи на чин та ко да он се ви ше зна на па мет и 
на во ди не голи што се чи та, па ње го ве књи ге, а Ви је нац при је свих, као да 
су се вра ти ле у Је зик (у оба зна че ња те ри је чи, и је зик као на род и је зик као 
го вор), ода кле су и по те кле.

Да Ње гош из ви ре из усме ног пје сни штва, да је по чео ју нач ким пје сма ма 
на на род ну, не што је што не тре ба по на вља ти.

Оно што се пак о том усме ном пје сни штву ма ње зна и што се и не на-
гла ша ва, чак и ме ђу из у ча ва о ци ма ње го вим, је сте из не на ђу ју ће твр да сво је
вр сност то га пје сни штва у ко је му је ви ше не го ри јет ко, још рје ђе успје шно 
ми је ша ње вр ста, па су ју нач ке пје сме са мо ју нач ке, и ско ро све дру ге, по 
вр ста ма њи хо ви јем, оче ки ва но, дру га чи је, а за јед нич ко свим вр ста ма је сте 
то што ри јет ко (ако и икад), укљу чу ју у се бе му дрост ност од но сно по сло
ви штво ко јим као по себ ном, чак и из вр сном вр стом на ше усме не ду хов но сти, 
мо же мо би ти ви ше не го за до вољ ни, шта ви ше и по но сни.

Упра во и за чу ђу је то што му дрост но од но сно по сло вич но ско ро да под-
јед на ко од су ству је и из дру гих пје снич ких вр ста усме них, ко ли ко и из ју нач ке 
по е зи је гдје се и мо гло нај ма ње оче ки ва ти, све то по на шој по сло ви ци – Лу ди 
бој би ју а му дри ви но пи ју – иако је, зна се то до бро, на ша ју нач ка пје сма по ку-
ша ла пре ва зи ћи ту раз ди о бу ти ме што ње ни ју на ци ско ро ре дов но и бој би ју 
и ви но пи ју, па као и да не зна ју за не ку тре ћу сре ћу или и за ка кву сре ди ну.

(Исти на, ва ља при зна ти да се у цр но гор ским пје сма ма за ко је још твр до 
сто ји Ву ко ва пре су да да је у њи ма ви ше исто ри је не го по е зи је, нај р је ђе и пи је 
ви но, па из ме ђу оста ло га и за то су оне и нај тр је зни је, и нај су вље, и нај ма ње 
по ет ске, ма да тре ба по сум ња ти и у њи ну исто рич ност).

Мо гло би се оче ки ва ти да ка да већ та ко срећ но у на шим ју нач ким пје-
сма ма има мо са бра но оно што ра де лу ди и му дри, ка да већ има мо збир ју на-
штва и ви на (ка да се не ју на че, ју на ци, у пје сма ма бар, са мо пи ју ви но, ско ро 
ни шта дру го не чи не иако ви но мо же да се узме и за за мје ни цу то га дру гог), 
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оче ки ва ли би смо да ће мо на ћи и збир лу до сти и му дро сти, но то је не што 
што је из о ста ло, што је би ло пра зни на ко ју је, ви дје ће мо, та ко срећ но за по-
сјео Ње гош ко ји, ако ви но као за мје ни цу и име ни цу му дро сти ни је са свим 
из ба цио, је сте по ти снуо, у пр ву ра ван ста вив му дро ва ње, та ко да ни ма ло слу-
чај но ње го ве пје сме, све па и Ви је нац, би ће ви ше не го три је зне, па ако та мо 
опи је но сти и има, то би ће оп шта опи је ност сло бо дом, те не што да ље и рје ђе 
има ће мо на лич је те опи је но сти – опи је ност кр вљу.

Нај лак ше је вла сти те тврд ње пот кри је пи ти не ком би блиј ском фор му-
лом, то уви јек и нај у доб ни је је, би ло до слов ном, би ло ње ном ла ком пре и на ком.

Све му има ври је ме, и сва ком по слу под не бом има ври је ме – до тле до-
слов но, а ода тле, за ов да ње по тре бе пре и на че но или при ми је ње но – има 
ври је ме кад се ју на чи и ври је ме ка да се ту ма чи, а ово дру го за то што ов дје 
на ме ћу се дви је чу ве не ми сли, јед на од Стри ца (Ви чи ни те оно што зна те, 
но не зна те што чи ни те), те дру га, ни шта ма ње слав на, од Си нов ца – јошт 
не зна те што сте ура ди ли / док чу је те од вје шта гу сла ра.

Ско ро да је ту су ви шно пи та ње ко је као да са мо по ста вља се, мо гу ли чин 
и сви јест за јед но, или за о штре ни је, мо гу ли за јед но лу дост ност ју нач ка и 
му дрост ност, би ло ка ква и чи ја би ло.

На ста вљам још тре ну так при мје ну би блиј ске фор му ле: ври је ме кад се 
бој би је и ври је ме ка да се ви но пи је, ка да се бој би је и ври је ме ка да се о бо-
ју пје ва, ка да се вла сти то чи ње ње ра зу ми је ва.

Ври је ме ка да се чи ни оно што се зна, и ври је ме ка да се ра за зна је шта 
се учи ни ло (по го то ву што – по то ња пр ву не сти же), ка да до зна је се то од 
вје шта гу сла ра.

Ври је ме ка да се лу ду је и ври је ме ка да се му дру је, и не ће мо да ље тим 
тра гом.

Не мо же се би ти на два мје ста у исто ври је ме, та ко гла си јед на по лу-
по сло ви ца-по лу за кон, шта ли, то ли ко при мјен љи ва на на шу ов да њу те му, 
па на ша ју нач ка пје сма, иако са про мјен љи вим успје хом, са би ра ла вин ско и 
ју нач ко, а ка да је у пи та њу му дрост ност и лу дост ност, ту ни је са би ра ла него 
би ра ла опре дје љу јућ се за лу дост ност бо јов ни штва, или ма кар са мо за чи-
сто ту или су во ћу ње го ву, све иако у са мим пје сма ма са свим ри јет ко уз на ше 
ју на ке иду из ра зи – наг ну та де ли ја, пу ста хи ја или лу да и ја, из ра зи ко ји би 
из ри чи то на гла си ли лу дост ност њи хо ву.

Не што слич но овој по лу по сло ви ци ка зу је и јед но до бро зна но вај ка ње 
сва ко днев но – Два до бра не са ста ви – вај ка ње ко је смо узе ли и за мо то ово га 
спи са, не да би смо га по твр ди ли него да би смо га, Ње го шем, опо вр гнули.

Зна мо, по сло ви це не ка да пре на гљу ју јер је су и мо ра ју би ти при је ки су до ви.
Опет по сло ви ца – лу ди бој би ју а му дри ви но пи ју – те по но во за кљу чак 

ка ко је на ша ју нач ка пје сма са бра ла бој и ви но, али са мо то јер му дрост и лу-
дост ни је ни по ку ша ва ла са би ра ти, па чи ње ни ца је да та кво га зби ра не ма и 
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не ма, та ко да има мо на јед ној стра ни му дрост ност, има мо ви ше не го бо га то 
и ду бо ко по сло ви штво, но и оно као да је ни ца ло у не ком огра ђе ном про сто ру 
или у по себ ним при ли ка ма, па не ма га и не ма у ју нач ким пје сма ма, чак ни 
у би ло ко јим дру гим пје сма ма, као да је наш чо вјек или лу до вао, или ја до-
вао-ра до вао, или му дро вао (јед но по јед но, ни кад за јед но), као да је од већ 
ри јет ко два до бра са ста вљао.

Сва ко га ко се те мељ но за чи та у усме но пје сни штво срп ско, из не на ди ће 
чи ње ни ца да су ско ро све усме не пје снич ке вр сте стро го огра ђе ни свје то ви, да 
ма ло има ми је ша них вр ста, па је чуд но то да пје ва ни ја се љач ка, да је се љак, 
по са мој сво јој при ро ди ви ше од дру гих љу ди цио чо вјек, да био та ко и то-
ли ко пје снич ки по ди је љен, то ли ко да је пре ла зак из Ву ко ве пр ве књи ге у 
ко јој су раз лич не жен ске пје сме (не баш до сљед но раз вр ста не, и ни ка ко све 
жен ске), у дру гу књи гу гдје су му шке или ју нач ке, тај пре ла зак је сте пре ла-
зак у је дан са свим дру ги сви јет.

Као да их ни је пје вао исти на род и на истом је зи ку, и ни ка ко нај ма ње 
ва жно – у исто ври је ме, па у пр вој књи зи гдје су раз лич не жен ске пје сме 
ско ро да не ма Ту ра ка, а у дру ги ма има са мо њих.

За нас ов дје нај ва жни је из не на ђе ње тек до ла зи, јер ни у пр вој ни у дру-
гим пје снич ким књи га ма не ма по сло ви ца ни ти би ло че га му дрост ног, као 
да смо па ме то ва ли и му дро ва ли, као да смо по сло ви чи ли у са свим по себ ним 
при ли ка ма, као да му дро сти ма, тој нај че шће на кнад ној па ме ти (по ме ну ло се, 
не по вра ти ло се), ни је би ло мје ста ме ђу лу до ри ја ма пје снич ким ра зно ра зним 
(по то ња пр ву не сти же), а Ње гош, за раз ли ку од на род ног пје сни штва, Ње
гош је сте пје сник то ли ко не до ста ју ћег зби ра, пје сник ко ји ће по ку ша ти 
са бра ти потоњу и прву, пр ву од лу ку и по то њу па мет.

По сло ви це се не да ју са бра ти, јер се оне ис кљу чу ју (сва ка при ли ка има 
сво ју сли ку) – Бо ље јед на про ми шље на не го сто ти ну учи ње ни јех, то на јед-
ној стра ни, те на дру гој – Ко раз га ђа, не по га ђа, па пје сник Ви јен ца ће хтје-
ти про ми шље но по го ди ти, и раз га ђа ти и по га ђа ти.

Као да смо би ли по ди је ље ни и оди је ље ни, сад ова кви, он дје она кви, па 
нам је био то ли ко потре бан пје сник ко ји ће нас са гле да ти ци је ле, ко ји ће све-
сти ју нач ку те му, и по ви је сну и при по ви је сну, ко ји ће ду бо ко, ду бље, нај ду бље 
про ми сли ти срп ску те му, и не са мо те му него и, на жа лост, ни је игра ри је чи, 
него и те му и та му ко ја је да нас гу шћа не го икад (иако – пас сва ко ји сво је 
бре ме но си), ко ји ће се ма кар овла шно над ни је ти и над за го нет ку чо вје ка 
уоп ште, од че га не ка бу ду по ме ну те дви је де се те рач ке вр то гла ви це, као и 
ско ро сви Ње го ше ви сти хо ви, до бро зна не – Што је чо вјек, а мо ра бит чо вјек 
и Чо вјек чој ку тај на је нај ви ша – из ре ке ко је ни су на род не него пје сни ко ве, 
па иако до не кле у пра ву су они ко ји твр де да и то ни су дру го до оп шта мје-
ста, то што за та ква мје ста нај че шће и не тра жи мо дру ги из раз, то зна чи да 
је пје сник та пи та ња та ко из о штрио, ка зао их за у ви јек на из у зет но срећ но 



215

озву че ном де се тер цу ко ји је је зик је зи ка срп ско га, не што че му се вра ћа мо 
ка да ви ше не ма мо куд, јер – ко се то пи, хва та се за пје ну – и до слов но, и 
пре но сно – за пје ну сти хо ва.

Че сто у Ње го ша је сте ва жно и вид но са мо шта, пред ко јим смо та ко 
скло ни да пре ви ди мо и пре чу је мо сва ка кво ка ко (за ко је нај бо ље је ка да се 
и не при ми је ти, ка да се на мет не са мо ме та), па Ње го ше во сти хо вље те жи ло 
по сло вич ном, све иако вр ло че сто пје сник не ка зу је нам не што што не зна мо, 
али до но си не што што не мо ра мо ка зи ва ти дру га чи је до та ко, па мо же мо 
са мо по на вља ти – Бог ве ли ки и ње го ва си ла.

Два до бра не са ста ви – још јед ном.
Да са ста ви мо са овом још дви је ов дје већ по тр за не по сло ви це, ако већ 

не мо же мо до бра, а обје го во ре о по то њој па ме ти, о ну жно по то њој па ме ти.
Јед на је – По ме ну ло се, не по вра ти ло се.
Дру га – По то ња пр ву не сти же.
Ње го шев пје снич ки и по ви је сни за да так (у че му је он са мо на ста вљач 

дје ла сво га стри ца), био је да од не по слу шних или са мо вољ них пле ме ни ка, 
да од хај ду ка или хај ду штва као, по при зна њу са ме пје сме, ло ша за на та, 
ство ри пра ви ви је нац ју на штва и му дро сти, па Ви је нац је сте, са мо дру гим 
сред стви ма, ми лом а не си лом, не ка вр ста на став ка Сте ге ње го ва стри ца, 
не ка вр ста ко ли ко пје снич ког, то ли ко бар и др жа во твор ног по ду хва та до 
ко је га пут во дио пре ко мо рал ног пре о бра жа ја али и по ве сног осве шће ња, 
јер Ње го ше ви пле ме ни ци, за у зе ти ме ђу соб ним чар ка ма, или чар ка ма са Тур-
ци ма, од др ве ћа ни су ви де ли шу му ко јој се окре нуо Ње гош ко ји ће ма ње 
би ти пе сник ве сти а ви ше по ве сти.

Ви је нац је је дан иде а ли стич ки про је кат, ка за но Ари сто те ло вим из ра-
зи ма, ту су Цр но гор ци при ка за ни ка кви би тре ба ло да бу ду, не ка кви је су, 
не због то га, или не са мо због то га што је пје сник ла гао, него мно го ви ше 
због то га што је од луч но или стро го на ла гао, па мо же то да се про вје ри и 
на јед ном је ди ном сти ху (као и на мно штву при мје ра), јед ном ис ка зу Ву ка 
Ми ћу но ви ћа:

Ја сам хај дук те го ним хај ду ке
што је ду го роч ни по ви је сни за да так ко ји са мо при ка зан као оства ре ње, но 
ка ко је то из гле да ло у ствар но сти, до бро зна се, па је два да тре ба под сје ћа ти 
на из по вје сни це од већ по зна ту чи ње ни цу ка ко при је Пе тра Пр во га и Ње го ша 
ни је би ло сра мо та кра сти, још ма ње оти ма ти, па нај бо ље сти хо ва но свје до-
чан ство о том оби ча ју до ла зи нам из ускоч ких пје са ма, не из цр но гор ских 
(Све сам ото, ниш т’ украо ни сам).

(Сли чан раз лаз по ви је сног и при по ви је сног има мо у Ве се ли но ви ће ву 
ро ма ну Хај дук Стан ко, опет јед ној од нај чи та ни јих књи га у срп ству)?????

Ка ко је из гле да ла цр но гор ска хај ду чи ја (Вук Ми ћу но вић ка же – гла
сни ја је мо ја хај ду чи на), ка ко је из гле да ла у ври је ме по ви је сно га вла ди ке 
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Да ни ла, или са мо не што ма ло при је ње го ва за вла ди че ња, ево јед но га за пи-
са, до бро зна ног иако још бо ље пре ћут ки ва ног, из Ма на сти ра Пив ског (та да 
у тур ској Хер це го ви ни), гдје за пи си вач, гре шни Си ме он би ље жи ка ко – ми 
црн ци би ја смо оста ли са ми у пу сти ни и вел ми стра да мо и гле да мо сва ки 
дан су две стра не, ка ко ов це ву ка: јед но од Му ха ме до ва уме та, а дру го от 
про кле те Цр не Го ре – па до да је ка ко и ове сво је ри је чи пи ше – зе бу ћи од 
цр но гор ских ај ду ка, и хер це го вач ких Ту ра ка – те гдје се до слов но у исти кош 
тр па ју тур ски по ро бљи ва чи и цр но гор ски сло бо да ри (из вор – Па нић-Су реп: 
Кад су жи ви за ви де ли мр тви ма).

(Слич но, са мо са су прот не, хај дуч ке а не стра не жр та ва, у пје сми Ста
ри Ву ја дин у исти кош тр па ју се – Тур ци и тр гов ци).

За чу до, у усме ној пје ва ни ји срп ској, мо тив на лич ја цр но гор ског ју на-
штва про тив ко је га су се свим сна га ма бо ри ли и Пе тар Пр ви и Ње гош, тај 
мо тив ни је оста вио мно го тра га, иако га је сте оста вио, па има мо на ту те му 
чу де сну, ско ро чу до ви шну По дру го ви ће ву пје сму Вук Ко при ви ца и поп Цр но
го рац, те са мо је дан мо тив из пје сме Пе ро вић Ба трић где ће из вје сни од 
Ту па на Пан то (по ви је сно, из брат ства Ки ли бар да), ко ји ће Ба три ћа и уби ти, 
при је то га осли ка ти ње го во ју на штво (то ли ко уве ли ча но у Ви јен цу), но ту 
је и цр ња и го ра, ту је нај го ра пје сма Опет Пе ро вић Ба трић чи ји ће ју нак 
би ти Вук Ми ћу но вић (онај ко ји у Ви јен цу – и збо ри и тво ри, те за ко је га се 
ка же – Срп ки ња га још ра ђа ла ни је, но ко ји ће, што је нај го ре, чак и без тра га 
осу де од стра не пје ва ча (на шла вре ћа за кр пу од но сно ла жи ју нак жа ли пје ва ча), 
по сту пи ти на на чин ко ји ни је за при чу, а ка моли за пје сму ко ја је и са ма, као 
и бо јов ни штво ко је је сла ви ла-сло ви ла, би ла за лу та ла, па ће Ње го ше ва уло га 
над та квим за те че ним по ви је сним и при по ви је сним ста њем(те шко оном 
ко о ва ма бри жи) би ти дво стру ка, не са мо да по пра вља и пре у смје ра ва ју
нач ке по ви је сне за дат ке не го и пје снич ке занетке ко ји (Опет Пе ро вић Ба
трић), по не ка да као да ни је су раз ли ко ва ли под виг и ју на штво од нај по дли-
јег уби ства и пу ке кр во же ђи.

Ту и та кву хај ду чи ју, ту ни ма ло сви је тлу стра ни цу цр но гор ске по ви је-
сти (а кад се не што до бро осви је тли, вр ло че сто сва ко га свје тла не ста не), 
тре ба ло је из те ме ља пре о кре ну ти, па још јед ном, Стри че ва Стега си лом 
а Вијенац ми лом, пред у зе ли су да иде ал оства ре, и на шли се на истом по-
ви је сном за датку.

(Ни ма ло слу чај но, твор ци цр но гор ског ми та у Срп ству би ли су, ка ко је 
то не ко до бро при ми је тио, ми слим Цр њан ски, ма хом Вој во ђа ни но нај да ље 
од ње га би ли хер це го вач ки пи сци ко ји, ако и ни су ру ши ли тај мит, је су оста ли 
вр ло уз др жа ни та ко да за ослик овог сти ца ја окол но сти мо ра мо по трг ну ти 
јед ну Ву ко ву по сло ви цу – да ле ко од очи ју, да ле ко од ср ца, но да би она и ов дје 
ва жи ла, тре ба је из вр ну ти – да ле ко од очи ју, бли зу ср ца, јер, на ста ви мо са 
по сло ви ца ма – ко их не зна, ску по би их пла тио).
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Ма ло смо се уда љи ли од по сло вич ног и ушли не хтје но у сло вич но и 
сла вич но.

Ње го шев пје снич ки и вла дар ски циљ био је, пре вас ход но, да сво је за лу-
та ло пле ме вра ти основ ном по ви је сном за дат ку, бор би про тив Ту ра ка а не 
са мо бор би (сје ти мо се шта пје сник ка же у Шће па ну – При смут ња ма на шим 
до ма ћи јем / ствар је тур ска на ма као свад ба), но у исто ври је ме да и за лу-
та лу пје сму вра ти том истом за дат ку (Јошт не зна те што сте ура ди ли / док 
чу је те од вје шта гу сла ра), па тре ба се као при мје ра зло срећ не за лу та ло сти 
по но во сје ти ти пје сме Опет Пе ро вић Ба трић гдје (ка сни је, у Ви јен цу пре у-
зор ни Вук Ми ћу но вић), уби ће свог по бра ти ма а да ни он, ни не вје шти гу слар 
ко ји под виг опје ва, не при мје ћу ју да ту ни шта ни је ка ко ва ља, ни до га ђај ни 
пје сма, па Ње гош ће упра во би ти тај ко ји ће по пра вља ти и сво је пле ме и 
ње го ву пје сму, а пут ка оства ре њу то га за дат ка, из ме ђу оста ло га, во дио је 
и пре ко зби ра ју нач ког и му дрост ног, ју нач ног и чо вјеч ног, јер сва ка твр да 
јед но стра ност, за стра ње ње је.

ЗБОР И БОР БА

И да нас, не срав њи ви пје снич ки успјех Ње го шев је сте те шко об ја шњи-
во чу до, јер ње му се де си ло оно што ни је ни јед ном пје сни ку на овом је зи ку, 
што се де ша ва ло ма ло ко јем пје сни ку на би ло ком је зи ку, да се из књи жев
но сти вра ти у усме ност и да ту оста не.

Или је тај до га ђај-уго ђај сам сво је об ја шње ње, јер овај пје сник из усме но-
га пје сни штва и до ла зи, па је и пра во, ако не и оче ки ва но да се та мо и вра ти.

Он одав но сло ви ме ђу на ма као му драц и фи ло зоф, иако до бро зна се 
да су и ње го ве му дро сти и ње го ва умља нај ве ћим ди је лом пре у зе та, па ако 
се при пи та мо за што их он да то ли ко ци је ни мо, до ћи ће мо до два мо гућ на 
од го во ра: за то што су оне за нас но ве, што ни по нас ни по пје сни ка не ће 
би ти баш нај по вољ ни ји суд, или, што је мно го бит ни је или до бит ни је, што 
су ка за не та ко не по ре ци во и пре су ди тел но, са ста ја ли шта пра о ца ко ји се 
мо же са мо бес по го вор но слу ша ти и сли је ди ти, а што ће нај срећ ни је ре ћи 
дру ги пје сник (Бећ ко вић)

Да она ко ни је за гр мио
Мо гли би смо му цат ис по чет ка

Ње го ва су умља ма хом пре у зе та, би ло из на род не му дро сти, би ло из 
сло ве сно сти; би ло да је за из во ре знао, би ло да ни је.

Пре у зе та су и ње го ва нај ду бља умља (и ци је ли ови бес по ре ци / по по рет ку 
не ко ме сље ду ју) што мо же мо да чи та мо сти хо ва но и сли ко ва но још у По у па 
(All par tial evil, uni ver sal good), но ако нам је за утје ху, од По у па мо же мо, свра-
ћа јућ или не свра ћа јућ ус пут, ка Хе ра кли ту, што нас вра ћа ста ром за кључ ку 
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да ври јед ност јед но га пје сни ка не чи ни ду би на ми сли него сна га из ра за, нај-
бо ље – та два до бра са ста вље на.

И дру ги ве ли ки фи ло зоф Ње го шев, Игу ман Те о до си ја, би ће по на вљач, 
па ње го ву му дрост

са мо ук сам, ако што год зна дем:
по бу кви ци учио сам књи гу,
по љу ди ма учио сам сви јет,
по звје зда ма и бо го сло ви ју 

ту му дрост, ско ро до слов це, мо же мо да на ђе мо у све тог Бер нар да.
Има пје сни ка ко ји ни су ни по зва ни, ни по сла ти, да не што бит но но во 

до не су, него са мо да са жму и згу сну ста ро и ра су то, да за вр ше и са вр ше не што 
што су дру ги по че ли а што се њи ма ни је до кра ја по сре ћи ло, што ни је би ло 
зре ло и што је дру ги ма у пра ви час до па ло и при па ло.

Та кав је био, ка жу знал ци, и пр ви ви до ви ти, краљ пје сни ка, пра ви бог – 
Бо длер ко ји је, то ла ко и ра до пре ви ђа мо, са вре ме ник Ви шњи ћев и Ње го шев.

Зна мо ка ко је ју нач ка пје ва ни ја има ла два бо жан ства, са мог Бо га и сре ћу 
ју нач ку (Ако Бог да и сре ћа ју нач ка), па би се по том обра сцу, што ша љи во, 
што озбиљ но, дао ско ва ти и по јам – срећапјевачка.

Уз Ње го ше ве пје сме као ми ље ни це сре ће пје вач ке тре ба по ме ну ти, по-
ред Ка чи ћа-Ми о ши ћа и ње гов Раз го вор угод ни, ко ји је био ско ро је дан ви јек 
нај у ти цај ни ја књи га; тре ба по ме ну ти и Ми лу ти но ви ће ву Сер би јан ку, те спјев 
Јок си ма Но ви ћа Ото ча ни на Ла за ри ца, об ја вљен исте го ди не ка да и Ви је нац, 
те ко ји је во вре мја оно био чи тан и ци је њен ско ро ко ли ко и Ви је нац, но да је 
и сре ћа пје вач ка пре вр тљи ва ко ли ко и ју нач ка, до каз је то што одав но Раз го
вор угод ни ско ро ни ко не чи та, Сер би јан ку, уз на пор и от пор чи та ју са мо још 
фи ло ло зи, Јок си ма Но ви ћа баш ни ко, док и са мог Ње го ша (као и Ми лош – сам 
да Ње гош оста на сри је ду) као да чи та мо сла бо или ри јет ко, но то и та ко 
са мо за то што смо при ми ли га у Је зик, те што га зна мо на па мет, и ми ње га, 
и он нас још бо ље (и го ре).

До бро се зна у ка квом је ра су том ста њу би ла на ша ју нач ка по е зи ја, са два 
основ на кру га – Ко со вом и Мар ком, па успјех Ви јен ца, нај ви ше упра во тог 
од свих дје ла Ње го ше вих, има се об ја сни ти тим од зи вом на род ној ју нач кој 
пје ва ни ји, тим са зи вом ју нач ких мо ти ва, њи хо вим из о штре њем до је зич ке 
уби тач но сти, та ко да су се пје сма и по ви јест ме ђу соб но про из во ди ле, јер 
је мје сто пје сме или мје сто у пје сми би ло не бо при је не ба, јер је тре ба ло 
има ти са чим – изаћ пред Ми ло ша.

По сло вич но у Ње го ша зву че чак и сти хо ви ко ји ни су ни ка кве по сло ви це, 
ко ји су са мо срећ ни сро ко ви, упо ре ди ви са за сле пљу ју ћом му њом и за глу шу-
ју ћим гро мом.
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По сло ви ца и из ре ка, два су из ра за ко ја се нај ве ћим ди је лом зна чењ ски 
пре кла па ју, с тим што од ри је чи по сло ви ца ла ко пра ви мо при дјев и при лог, 
од из ре ке баш и не, па као што ка же мо по сло ви чан, по сло вич но, те шко да са 
истом ла ко ћом, и при мљи во шћу, те шко да мо же мо ка за ти из ре чан и из реч но, 
иако ту је бли ска ри јеч – из ри чит, из ри чи то, ко ја Ње го шу та ко ђе срећ но 
при ста је, но ко ја је и знат но дру га чи је га зна че ња.

Ипак, ус тре ба ли, мо же мо их раз дво ји ти, по сло ви цу као усме ну или 
на род ну, из ре ку као лич ну и нај че шће књи жев ну, ма ко ли ко та по дје ла би ла 
сла бо или ни ка ко одр жи ва.

Као по сло ви це слу ша мо и сти хо ве ко ји то ни су (али је су твр ди на ло зи 
и раз ло зи), па при зо ви мо увод за Лу чу гдје се пје сник обра ћа свом учи те љу 
Си ми Са рај ли ји, и гдје га мо ли да учи ни оно што ће нај бо ље он, уче ник, 
учи ни ти и што је чи нио:

Да про гр миш ху лом стра хо ви том
На Ву ји цу, Ву ка, Ву ка ши на

те гдје ће кључ на ри јеч (а без кљу че ва ту ма чи не мо гу, и без оби ја ча), гдје ће 
кључ на би ти ри јеч про гр мје ти, јер је ди но гр мља ви ну, ова кви ка кви смо би ли 
и ка кви још је смо, чу је мо на Ву ји цу, Ву ка, Ву ка ши на – и да нас ка да ви ше 
не го игда има мо ро до мр за ца и от пад ни ка, па бисмо мо жда ми пу сти ли и на-
пу сти ли Ње го ша, мо жда би смо се ра до окре ну ли не чему дру гом и бит но дру-
га чи јем, али не ће да пу сти он нас, па за нас има на де док смо год у гра ви та
ци о ном по љу или чак стра хо вла ди ње го вих пре су да и ра су да.

Ка да то не би од већ ву кло у стра ну, би ло би за ни мљи во спу сти ти се у 
ети мо ло шке пре тра ге нај ва жни јих је зич ких гла го ла: сло ви ти, збо ри ти, го
во ри ти, јер би свје тло ко је би смо та мо про на шли мо гло би ти дра го цје но, 
иако, зна мо, ети мо ло шка ис ко па ва ња ри јет ко су из вје сна.

Ври је дје ло би зна ти шта нам се чи ни ло да чи ни мо ка да сло ви мо, ка да 
збо ри мо, го во ри мо.

Сло ви ти (те ње му бли ско ло ви ти) је сте, вје ро ват но, гла гол нај ста ри ји 
(оту да смо, из вје сно, и Сло ве ни), док је збо ри ти гла гол сред њи (збо ри ти и 
бо ри ти), а го во ри ти је, нај вје ро ват ни је, гла гол нај мла ђи, иако, за чу до, и 
нај мут ни ји и нај ра зно знач ни ји.

Нај не ду жни ји али и нај ја сни ји би ли би не ки боч ни гла го ли ван ово га 
трој ства – ка зи ва ти, при по ви је да ти и ње го ва одав но на пу ште на го ла осно-
ва – ве да ти (као пра збир, као пра и звор два зна чај на гла го ла – ви дје ти и 
во ди ти), те и не ки дру ги, ко ји, то је зна чај но, ни су пре вла да ли, иако по сто-
ји још је дан бит ни иако по о дав но иш че зли гла гол ко ји у основ ном ви ду 
ви ше не по сто ји него са мо са пред ло зи ма, гла гол и ње го ва име ни ца ко ји би 
мо гли би ти срод ни ци или чак на след ни ци грч ко га ло го са, ко ји се, да ли слу-
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чај но и да ли са мо гла сов ним про мје на ма при бли жио гла го лу ла га ти – на ла
га ти, раз ла га ти (те на лог, раз лог).

Да ли мо гућ ност ових ети мо ло шких пре тра га ов дје уво ди мо слу чај но?
Ни по што, јер збор и бор ба је су у осно ви Ње го ше ва пје снич ког по ду-

хва та, гдје на мно го на чи на над ме ћу се – лу на и крст, два стра шна сим во ла 
– па та мо, и у Ви јен цу и у Шће па ну ма лом има мо над го ва ра ње као вид бор бе, 
са мо што ће бо јов нич ко над ви ки ва ње би ти за ми је ње но над му дри ва њем.

Ње гош је по сло ви це са тје ри вао у сте гу де се тер ца или од њих пра вио 
не ку вр сту бје ли на ма нео дво је них ди сти ха, не што као пи та ње и од го вор, 
или гром и од јек, па је за ни мљи во да је то смјер ко јим ће кре ну ти пост ње-
го шев ска срп ска ју нач ка пје ва ни ја ко ја ће сли ко ва ње и ли ко ва ње ста вља ти 
у пр ви план, иако је та те жња и од Ње го ша мно го ста ри ја па је има мо у Раз
го во ру угод ном Ка чи ћа-Ми о ши ћа, те и ско ро сва ком пје ва њу на на род ну.

Срп ска на род на по сло ви ца де се тер цу ни је, ни ма ло слу чај но, те жи ла по 
сва ку ци је ну (по сло ви ца ни је ју нач ка а де се те рац је сте пре те жно ју нач ки 
стих), па чак као да је по не ка да из бје га ва ла тај и та кав стих.

У Ву ко вој збир ци по сло ви ца број оних ко је су слу чај но или на мјер но 
де се те рач ке (тј. има ју тач но де сет сло го ва, иако де сет сло го ва не да ју ну жно 
де се те рац), ни је ве ћи од бро ја оних са сло гом-два ма ње или ви ше.

Још је Вук не ке по сло ви це би ље жио дво ја ко – Два ље шни ка ора ху (су) 
вој ска – што се, очи то, ко ри сти ло и као по не се ни де се те рац, и као три је зна 
про за.

Уба ци ва њем или ис пу шта њем сло го ва, Ње гош је по сло ви це укла пао у 
де се тер це, па у Ву ка има мо – Ко раз га ђа, не по га ђа, у Ње го ша – Ко раз га ђа, 
у нас не по га ђа, гдје је пје сни ков до да так ско ро ни шта ви ше до са тје ри ва ње 
по сло ви це у сте гу ме тра, јер ни по сло ви ца Ву ко ва не ми сли ни на Њем це ни 
на Тур ке него на нас, са мо на нас у злој сре ди ни.

Број тих по де се тер че них по сло ви ца вр ло је ве лик, па ево још јед не по-
ред бе Ву ко ве и Ње го ше ве ва ри јан те – За ба да трн у здра ву но гу, што у Ње-
го ша на ла зи мо као – Трн у здра ву но гу за ба да те, што је пре и на ка са свим 
до пу сти ва јер за по сло ви це ва жи што и за сло ви це, да су оне под ло жне ла ком 
при ла го ђа ва њу при ли ка ма и при го да ма.

Зна се ка ко пу ких де сет сло го ва не мо ра ју да ти де се те рац, да тај стих по-
ста вља и дру ге не ке за хтје ве, па има мо и ње го шев ске пре и на ке већ по сто је ћих 
де се то сло жних по сло ви ца: Ко се то пи, хва та се за пје ну ко ја се обич но 
чу је са не што дру га чи јим ре дом ри је чи.

Ње го ша је на род на пје сма на го вје шта ва ла (као што је Ста ри за вјет 
на ја вљи вао Но ви), па ипак је ње гов пје снич ки оглас био те ме љан пре о крет, 
не са мо по то ме што је пје сник Ви јен ца до нио освје шће ње по ви је сне суд би не 
и по ви је сног за дат ка срп ског, ма да је сте и то и та ко, него и по то ме што је до-
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нио из јед на ча ва ње чи на и ри је чи, бор бе и збо ра, и то је, чи ни се, на гла ше ни-
је, и раз ра ђе ни је (и раз ра до ва ни је) у Шће па ну ма лом не голи у Ви јен цу.

ЈЕД НА КО ЛА МУ ДРО СТИ 
дво ја ко ла лу до сти

Зна чај но је по Ње го шев по ду хват, али и за ни мљи во по се би пи та ње 
за што ју нач ка пје сма, за што ско ро све ко ли ко срп ско усме но пје сни штво 
сла бо или ни ка ко зна за му дрост но, баш као да је пје снич ко по ље пред о дре-
ђе но за сва ко врст но лу дост но или за не што тре ће, за ра дост но или, нај че шће, 
за ја дост но.

И у Хо ме ра ко ји је био пје сник ра та, из раз – кри ла те ри је чи – као да је 
био ве зан за ри је чи му дрост не, иако је окри ла ти ти зна ла и по не ка дру га рје-
чи тост, јер ни је ва жно са мо шта него и ка ко.

Ри је чи му дрост не ни су би ле ис кљу че не чак ни из бај ки 1001 но ћи, па у 
тој књи зи цар-слу ша лац при зна је, на свој на чин са би ра јућ два до бра, ка ко 
не ма ве ће сре ће не го – слу ша ти ри је чи му дре што их го во ре дје ви це ли је пе.

Оста ни мо са мо на ју нач кој те ми, па се чи ни ка ко је по сло ви ца од ју на-
че ња од вра ћа ла, ка ко чу ва ри ла, па за кључ ну (опет) по сло ви цу на ову те му 
мо же мо узе ти упра во ону од ко је смо и по шли – Лудибојбијуамудривино
пију, јер та по сло ви ца као да од вра ћа од лу дост ног ју на штва за нај ве ћу ври-
јед ност про гла ша ва јућ сам жи вот.

По но ви мо: ско ро да не ма ју нач ких по сло ви ца, не ма јер је ју на штво 
опи је ност а по сло ви ца три је зност, па ко ли ко са мо ту не ва жи по сло ви ца 
– што пи јан го во ри, то три је зан ми сли (in vi no ve ri tas ста рих Ла ти на).

Ни је ни ка ква ју нач ка по сло ви ца упо зо ре ње ко је се по не ка да да је ју на-
ку ко ји по ла зи на не ки ско ро не мо гу ћи за да так – Иди му дро, не по ги ни лу до 
– јер су ту упа ре ни му дро и лу до ви ше ра ди сли ко ва ња, и по ди за ња на пе то-
сти, па је му дрост ту упо три је бље на у јед ном сло бод ни јем зна че њу).

(Мно го има по сло ви ца ко је од ју на штва од вра ћа ју – два ло ша уби ше 
Ми ло ша, или исто то са мо ма ло дру га чи је – два ље шни ка, ора ху вој ска; па 
при ло жи мо ов дје са мо још јед ну – Сто ја но ва мај ка пла че, Бе жа но ва пе ва; 
ско ро да не ма оних ко је на ју на штво на во де, осим при вид но или по спрд но, 
као у Бећ ко ви ћа – Ђе си ја чи, по ка жи се ју нак)

Но по сло ви ца има сва ко вр сних, па и оних ко је, јед на ко као и од ју на-
штва, од вра ћа ју и од му дро ва ња, не од му дро сти, ко је, као и пра зно ју на че-
ње, та ко ђе мо же би ти за лут и гу би так ври јед но сти нај ви ше, са мог жи во та, 
па нај ја ча на ту те му, ври јед на би блиј ских по ру ка и пре по ру ка (и вр ло слич-
на не ким по ла зи шним Про по вјед ни ко вим за кључ ци ма), је сте – Доксемудри
намудроваше,лудисенаживоваше(је зик нам срећ но ну ди раз ли ко ва ње 
му дро сти и му дро ва ња, ју на штва и ју на че ња).
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Са мо из ових не ко ли ко при мје ра ја сно је за што по сло ви це ни ка да ни су 
под у пр ле ју на штво, и за што су пје сме за о би ла зи ле по сло ви це, јер су то два 
не по мир љи ва сви је та, но Ње гош је био тај ко ји их је по ку шао по ми ри ти, 
ко ји је у иста ко ла упрег нуо му дрост ну и ју нач ку те му, ко ји је по ја чао оне 
ри јет ке ми сли што но су у не ком сти дљи вом об ли ку по сто ја ле ов дје-он дје 
у на род ним пје сма ма.

(Ме та фо ра ко ла ни је ов дје упа ла слу чај но, јер има мо је у по сло ви ци – 
Јед на ко ла му дро сти, дво ја ко ла лу до сти)

Ка да ју на ци усме не пје сме уму ју, а чи не то и ри јет ко и на ма ло ко ју 
те му, они ће не ка да до ћи до из вје сне ра чу ни це ко ја ов дје-он дје по ја ви ће се, 
а што ка за но је ра зло жно али мла ко:

Јед ном ва ља мри јет сва ко ја ко
а што ће Ње гош сро чи ти и на ло жно и ја ко, па ће ту сти дљи ву ју нач ку ра-
чу ни цу, као и сву гдје ско ро, пје сник по ја ча ти и пре се ли ти у за по ви јест, од 
ра чу ни це за за бо рав до би ће мо гро мо гла сну реч-уницуза пам ће ње:

Слав но мри те, кад мри јет мо ра те
па то и је сте оно што Ње гош чи ни, по ди же до на ло га не што што до тад је два 
да је зна ло за раз лог, што је би ло тек мла ки при лог.

Из по ту ље ног гр ма огла си ће се гр мља ви ном (као што – Пје сна до бра 
спа ва у сли јеп ца), не зна се да ли гла сни јом ка да ху ли – На Ву ји цу, Ву ка, Ву
ка ши на – или ка да у бој хр ли уви јек са Ми ло шем, чу дом ви те зо ва пред 
очи ма, те ка да при зи ва и оста ле срп ске ви те зо ве, све па – И Но ва ка по ра ди 
ха ла ка – што ни ка ко ни је пу ка слик-ари ја, јер је Но вак, зна се, нај гла со ви ти ји 
(у до слов ном зна че њу) срп ски ју нак.

Као што је по сло ви ца ути ца ла на Ње го ша, та ко је и Ње гош, са мо у ма-
њој мје ри, ути цао уз врат но на по сло ви цу, па тек по не ка да, и осо би то та мо 
гдје има мо вер зи је, мо же мо и у по сло ви ци да осје ти мо по ја ча ну те жњу ка 
де се тер цу, па чу је мо ка ко се ка же и Вра на вра ни очи не ва ди, и са свих де сет 
или окру гло ка ко је већ на рав нио Ње гош – Вра на вра ни очи не из ва ди.

Чи ни се ка ко, мо жда баш под Ње го ше вим ути ца јем ко ји ни ка ко ни је мо-
гао би ти ма ли (и на оно што чи ни ли смо, као и на оно ка ко смо го во ри ли), да 
се ја ви ла те жња ка пре во ђе њу по сло ви ца на де се тер це или ма кар са мо на сли-
ко ве, па ево још два ју при мје ра из Ву ко ве збир ке, ко је сам слу шао, у на ше 
ври је ме већ, као усти хо ва не или усли ко ва не:

Пи та ли кур ја ка: кад је нај ве ћа зи ма? – а он од го во рио: кад се сун це 
ра ђа – што је по сло ви ца-пи та ли ца ко ју сам слу шао у де се тер ци ма – Ка да 
ти је нај хлад ни је, ву че? / Од зо ри це док огри је сун це.

У Ву ка сто ји – Ру ка ру ку пе ре, а образ оба дви је – што сам опет ужи во 
слу шао ско ро ис кљу чи во у сти хо ва ном и сли ко ва ном об ли ку – Ру ка ру ку 
ми је, образ оба дви је.

То што је књи жев ник Ње гош по стао и остао усме ним пје сни ком, то 
ни је оста ло без по сље ди ца по ње го ве сти хо ве ко је нај че шће зна мо и на во-
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ди мо сво је вољ но, па на во ди ти Ње го ша по сје ћа њу је сте не по у зда но јер се 
при ско ро свим про вје ра ма освје до ча ва мо ка ко смо га и ко ли ко смо га из не-
вје ри ли од но сно пре пу сти ли ра ду и ра до сти усме но сти.

Да Ње гош из ви ре из на род не пје сме, да је на ста вља и сво ди, ка за но је 
мно го пу та, па слич но сти ње го шев ске пје сме и на род не пје ва ни је не ће мо 
ов дје ви ше ис ти ца ти, јер је, чи ни се, упут ни је под ву ћи раз ли ке ко је ће по-
нај бо ље осви је тли ти за што се Ње го ше во дје ло то ли ко при ми ло по став ши и 
са мо нај ва жни ји дио усме не ду хов но сти срп ске, при че му, тре ба ли и ре ћи, 
чи сто пје снич ки раз ло зи ни је су је ди ни, не ка да чак ни нај ва жни ји.

Пје сма на род на Срп ски бад њи ве че и Ви је нац, два су ви да исто га, али 
и до не пре по зна ва ња раз лич но га, па док усме на пје сма опје ва тек је дан по 
је дан до га ђај, Ње гош про ми шља све ко ли ко до га ђа ње, па по ши ри ни за хва та 
сли чан Ње го шу, до не кле и у по не чему ма кар са мо, од усме них пје ва ча био 
је је ди но Ви шњић.

Још јед ном, на ша усме на пје сма, јед на ко му шка као и жен ска, ско ро 
ни ка да не уму је, што се опет не би мо гло сма тра ти за оче ки ва но ако се зна 
за то ли ко бо га то и та ко ду бо ко по сло ви штво ко је је ра сло сву да око ло.

Пје сма се му шка бо ри и збо ри, жен ска во ли и бо ли, та ко бар ако при ста-
не мо на ола ко сво ђе ње и упро шће ње.

Раз го ва ра се, то да, па у ју нач ким се пје сма ма (ко о че му, ба ба о уштип ци
ма), раз го ва ра о ју на штву (о до бри јем коњ ма и јунацим’), у пје ва ни ји жен ској, 
при мје ри це – три де вој ке збор збо ри ле, шта би ко ја нај во ље ла; у пје сми му-
шкој три су жња раз го ва ра ју уочи по гу бље ња – шта је ко ме да нас нај жа ли је.

У пје сма ма ста ри јих вре ме на ју на ци су би ли ма хом вла сте ла, пје ва чи 
пак уви јек љу ди из на ро да, нај че шће сли јеп ци, па то по мно го че му би ла два 
сви је та, но пје ва чи као да и ни су зна ли о че му су вла сте ла мо гла раз го ва ра ти 
него се одока за то не ка да ка же – и го спод ску ри јеч бе сје ђа ху.

Тек спо ра дич но, сла ви се па мет (као у пје сми Смрт вој во де Ка ји це) гдје се 
мла ђи ма оста вљају ви ка и ска ка ње, а ста ри ји ма – му дра па мет да па ме ту је мо.

У на шој ју нач кој пје ва ни ји ско ро да не ма по сло ви ца, чак ни сти хо ва 
ко ји би се за по сло ви чи ли, што из не на ђу је, али што је и об ја шњи во – јер му
дрост је за клон, ве ли Про по вјед ник, као и ку ћа, а ју нак се не за кла ња (ни 
му дро шћу, ни ку ћом, јер – да је ку ћа до бра, и вук би је им’о), ју нак се пр си 
и пр ду си по пут глум ца ко ји сво ју игру игра не ка да и је дан је ди ни пут – ни је 
ша ла, дви је вој ске гле де.

Ско ро да се на пр сте мо гу из бро ја ти по сло вич не му дро сти ко је сре ће мо 
у ју нач кој пје ва ни ји, иако смо по не ка да бр зо пле то скло ни му дрост ним по сло-
ви ца ма сма тра ти ста ја ћа мје ста, што она нај че шће ни су, ни су из ре ке него са мо 
је зич ка го то ви на, па и ни су ни ка да по сло вич ни него пре сло вич ни ста ја ћи 
сти хо ви – Ако Бог да и сре ћа ју нач ка, или – Сан је ла жа а Бог је исти на.
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Ско ро да се на пр сте јед не ру ке мо гу из бро ја ти еп ски де се тер ци ко ји су 
се одво ји ли од пје са ма и за по сло ви чи ли се, па ево и при мје ра, ево са вје та Је-
вро си ме мај ке све не по слу шни јем Мар ку – Јер зло до бра до ни је ти не ће, па 
чак и за тих не ко ли ко сти хова ни је ја сно да ли су сти хо ви ко ји су се за по сло-
ви чи ли, или по сло ви це ко је су се усти хо ва ле.

Ево и при мје ра нај чу де сни јег, на жа лост и нај у де сни јег, нај гор чег па-
ра док са цје ло куп не на ше усме но сти – Не бој те се, до бра би ти не ће (чу је се 
и као ди стих – Не бој ми се, мио по бра ти ме / Не бој ми се, до бра би ти не ће), 
што је при је не голи по сло ви ца, што је стихса мац, брат ро ђе ни дру гог јед ног 
злог па ра док са, та ко че стог у упо тре би – ја ду се на да ти (слич но, и о ја ду се 
за ба ви ти), што су жи ве сли ке из ра за као из ла за из по ра за, нај бо љег из нај-
го рег или нај бо љег из нај бол ни јег.

Је дан је ди ни пут се у цје ло куп ној на шој ју нач кој пе ва ни ји до слов но 
на во ди по сло ви ца (Же нид ба Ива Се ња ни на), и то на на чин ка ко се за и ста 
уво ди ла у го во ру:

Ва ља да си од ста ри јех чуо:
За хај ду ком у го ру не иди

Не са мо да по му дрост но сти Ње го ше ва пје сма од ска че од усме не пје-
ва ни је него и по из вје сној по ет ској за о штре но сти, па ако у Ње го ша ни је те шко 
на ћи мно го сти хо ва или ци је лих мје ста ко ја на род ски зву че, на дру гој стра-
ни, у усме ној пје ва ни ји, те шко је или ско ро не мо гу ће на ћи сти хо ве или опет 
ци је ла мје ста ко ја ње го шев ски зву че, па ево и при мје ра, ево опет јед ног је ди-
ног, иако их ово га пу та има ви ше:

А ка дар сам сти ћи и уте ћи,
и на стра шну мје сту по сто ја ти 

У не ки ма од је ван ђе ља Хри стос про по ви је да и при по ви је да, мно го ви ше 
про по ви је да не го што при по ви је да, али ипак, ов дје-он дје по трг не не ку при чу, 
ско ро ис кљу чи во па ра бо лу.

Чак и то је ње го вим уче ни ци ма пре ду го и оби ла зно, јер они би хтје ли 
пра во и здра во, јер жед на је ду ша њи хо ва Бо га, па ви ше пу та при тр ча ва ју 
свом Учи те љу пре ко ри је ва јућ га вр ло оштро, по у ча ва јућ га че му да их по у чи 
– За што им го во риш у при ча ма.

И Ње гош рје ђе или ма ње гла сно го во ри у при ча ма, а мно го че шће у из
ре ка ма и прорекама, па је то, уз че сто ви ше не го срећ ну звуч ност ње го вих 
сти хо ва, нај ва жни ји раз лог то ли ке и та кве ње го ве при хва ће но сти.

Мно ге су се коц ки це сло жи ле да Ње гош у на ро ду срп ском по ста не и 
оста не то што је сте, а при је све га то што је он тво рац јед ног пје снич ког дје-
ла ко је ни је са мо по е зи ја, него је та по е зи ја, нај ве ћим ди је лом, по ку ша ла да 
бу де и му дрост на, не са мо из ра зна него и из ла зна.
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То је по е зи ја ко ја је и по ви јест на и при по ви јест на, ко ја је но си лац јед ног 
по ви јест ног за дат ка, мал не и вла дар ско сред ство.

Мо же мо се про тив Ње го ша бу ни ти као што се бу ни мо про тив стро гих 
пре су да или не ра зу мљи вих пред ра су да, мо же мо по ку ша ва ти да га ис ти сне-
мо из свог ви до кру га, и да ми сли мо, и вла да мо се, из но ва и ми мо ње га, али 
за луд, што га ви ше ис ти ску је мо, он се од луч ни је и лак ше вра ћа, до ла зи сам, 
као дав но из ре че на али још ва же ћа пре су да, као не ка вр ста го то ви не у на шем 
ду хов ном си ро ма штву, и у на шем по ви је сном уде су, ни шта ма ње ва жно.

Слич но и, за раз ли ку од дру гих умо тво ри на пје снич ких, по сло ви це не 
зна мо него оне зна ју нас, не зна мо да их зна мо, па не гдје из ме са, из кр ви, из 
пет них жи ла из ро не и не да ју нам по то ну ти, јер њих смо на сли је ди ли као 
на лог или та лог кр ви, као је зик, као је зик је зи ка.

Глав ним раз ло гом огром ног пје снич ког успје ха Ње го ше ва, ње го ва по
у сме ња ва ња (не чег нај ви шег што јед ном пје снич ком по ду хва ту мо же да се 
де си, да се одво ји од хар ти је и по ста не пам ће ње, и па мет, да као ди је те сво га 
је зи ка, у оба зна че ња те ри је чи, по ста не и ње гов отац), чи ни ми се дух ње-
го ве син те зе или са ста ва мно гих до ба ра, па он је у сти хо ви ма из ву као не што 
као фи ло зо фи ју на шег ју нач ког епо са и ето са, ка ко по ви јест но га та ко и при-
по ви јест но га.

На дру гој стра ни има мо у ње го ву пје сни штву спој дје лат ног и му дрост-
ног, што ни ра ни је ни ка сни је ни смо има ли, па су ју нач ка пје сма и му дрост на 
по сло ви ца, ви дје смо, би ле два уда ље на сви је та, док су код ње га об је ди ње на, 
и тре ба ли уоп ште ре ћи – срећ но об је ди ње на, па има мо ју на че ње или ма че-
ва ње по сло ви ца ма или му дро сти ма, што та ко ђе ни је ни шта но во али што је 
у на шој ју нач кој или ју нач ност ној по е зи ји ве ли ки по мак.

Мом чад у Ви јен цу ко ја вје жба – си лу ми шцах и бр зи ну но гах, у исто 
ври је ме вје жба и хи три ну је зи ка, и сна гу му дро сти (mens sa na in cor po re 
sa no), па све то ли чи на ма че ва ње, ко је има мо и као над му дри ва ње и над го-
ва ра ње са мих ју на ка, али и на ро чи то си ло ви то као срп ско-тур ско над му дри-
ва ње, и у Ви јен цу, и у Шће па ну ма лом под јед на ко.

Чи ни се са ово га ста ја ли шта ка ко је огром ни Ње го шев пје снич ки успјех 
и ути цај ко ји ни је спла снуо ни до да на шњег да на, ка ко је тај огром ни успјех 
мо гао ни ћи на сил ној пра зни ни ко ја је по сто ја ла у де се тер цу или ју нач кој пје
ва ни ји у цје ло сти ка ко се ве лик Ње го шев успјех по нај при је да об ја сни ти ти ме 
што је мно га до бра са ста вио (опет у по за ди ни по сло ви ца на ша ја да ју ћа ко ја 
та кво што про гла ша ва за не мо гу ће – два до бра не са ста ви), што је ју нач ки 
стих учи нио и му дрост ним сти хом, што је пје сник Вијенца успје шно спо јио 
про по вјед но и при по вјед но.

Ни је то га би ло, а сад је од јед ном то га би ло и од ви ше, па не чу ди успјех 
Ње го шев код не у ких, код истих оних ко ји ма се обра ћа ла и на род на пје сма, 
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не го и код уче них ко ји су ла ко мо гли ра за бра ти по ри је кло и не из вор ност нај-
ве ћег ди је ла умо ва ња Ње го ше вих (и дру гих пје сни ка, ни шта рје ђе), па та ко 
му дрост Игу ма на Сте фа на ко јој се то ли ко не у мје ре но ди ви мо је сте са мо 
де се те рач ки пре пјев умо ва ња да ле ко ста ри јег по ко јем сви јет овај ни је дру го 
до – bel lum om ni um con tra om nes (и од исто га пи сца – ho mo ho mi ni lu pus est), 
па све та мо до мно го ста ри јег Ха ра кли та ко ји у осно ву сви је та ста вља рат.

Ње гош је и би рао, ра за би рао, и са би рао мно го шта, а ов дје смо ста ви ли 
на гла сак на збир му дрост но сти и лу дост но сти ко је не мо ра ју би ти обо је не 
и раз дво је не као до бро и зло, ка ко је то већ учи ни ла на ша по сло ви ца (Лу ди 
бој би ју а му дри ви но пи ју), ни ти пак као грд на мје ша ви на (Јед на ко ла му дро
сти, дво ја ко ла лу до сти) него као хе ра кли тов ски срећ на исто вјет ност, и кор-
јен ски ду бље – истом-ведност, па у Хе ра кли та чи та мо – Бог је: дан – ноћ, 
зи ма – ле то, рат – мир, си тост – глад.

Низ ко ји је ла ко на ста вљив па и за Ње го ша – му дрост и лу дост.
Му дрост но и лу дост но у Ње го ше вој фи ло зо фи ји-по е зи ји је су не са мо 

збир љи ви него и за мјен љи ви, па и тај збир и та за мјен љи вост оста ли би из 
овог угла нео д ре ђе ни-не до ре ђе ни, ка да се не би при зва ло и оно што пје сник 
о томе не по сред но ка же, ка да се, за крај, не би смо при сје ти ли јед ног до бро 
зна ног али и мут ног мје ста из мо но ло га Игу ма на Сте фа на ко ји је и сам ни ска 
оп штих мје ста, тек са по не ким иско ком:

Вре ме зем но и суд би на људ ска
Два обра за нај ви ше лу до сти

Не ће мо се ов дје још јед ном по дроб но упу шта ти у ту ма че ње овог то ли ко 
раз ли чи то ту ма че ног мје ста (оно је ја сно све док се не поч не об ја шња ва ти, 
што је тај на Је зи ка, и тај на тај не по е зи је, ка ко је већ ту нео бја шњи вост за у ви јек 
об ја снио све ти Ав гу стин – Ако ме не пи та те, знам; ако ме пи та те, не знам), 
него и са ми, за крај, на гла си ће мо баш ту нај ви шу лу дост ко ја је исто што и 
нај ду бља му дрост, јо ште јед на срећ на сло га пје сни ко ва – без по рет ка нај
ду бља на у ка, јер је и он на слу тио да се у на у ци нај ду бљој му дрост и лу дост 
са би ра ју а не би ра ју и про тив ста вља ју, што та ко ђе ни је но во и че му је на тра-
гу био мно го ко, и ис точ на му дрост (у Зе ну се ве ли ки му драц на зи ва ве ли ком 
лу дом), и ан тич ка фи ло зо фи ја, те, на из вје стан на чин, и на ша по сло ви ца.

Ни је но во али је сте срећ но пре са ђе но и по са ђе но у је зик срп ски, још 
је дан пје сни ков са став два по сло вич на и пре сло вич на до бра ка кав има мо 
ов дје-он дје под раз ли чи тим име ни ма, по нај при је, спрам Ав гу сти но вог ра-
за би ра, не што као Упа ни шад ски збир – зна ње и не зна ње ску па.

По то пи мо, за крај, по то пи мо сво га пје сни ка у још јед ну по сло ви цу – ако 
сам ре као, ни је сам по сје као – по сло ви цу ко ја као да пот цје њу је ри јеч, или јој 
од ре ђу је пра во мје сто (има мо по ви ше слич них – зо ви ме, лон че, са мо ме не мој 
раз бит).
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Пје сник, вла ди ка, вла дар, Ње гош ће по сег ну ти за ри је чи ма ко је са би-
ра ју ре ћи и по сје ћи, па ње го ви сти хо ви но си ће и од луч ност и до луч ност 
(ни је игра ри је чи него зби ља ри је чи, као ма ло гдје – зби ља ри је чи).

Пје сник, вла ди ка, вла дар, Ње гош као да је био Бо гом дан да и у по е зи ји 
са бе ре не што што се до тад са мо би ра ло или ра за би ра ло, те да још јед ном, 
као на са мом по чет ку пје ва ња, до ђе до по е зи је ко ја ни је са мо по е зи ја, ко ја је, 
опет зби ро ви, и по е зи ја као циљ и по е зи ја као сред ство, те успје шан за лаз 
у пре по ет ско и по по ет ско.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Војислав Јелић

ЊЕГОШ И POETA DOCTUS

Рад је по све ћен тра га њу за мо гу ћим из во ри ма Ње го ше ве бе ле шке о 
пе ри о ду, јед ном ва жном тер ми ну из ан тич ке ре то ри ке и по е ти ке. Ла тин ска 
од ред ни ца у на сло ву ука зу је на уло гу учи те ља, шко ле и књи ге и тра го ве 
ко ји нам от кри ва ју мо гу ће из во ре за ову Ње го ше ву за ни мљи ву бе ле шку. 

Кључ не ре чи: Пе ри од, Ње гош, књи га, шко ла, учи тељ

Ова ко на сло вље но са оп ште ње, чи ни нам се, зах те ва да ла тин ску син-
таг му из на сло ва још и до дат но обра зло жи мо. По зи ва мо се на ме ро дав не 
при руч ни ке ка кав је и Реч ник књи жев них тер ми на. У ње му чи та мо сле де ће: 
„Po e ta doc tus, lat. (uče ni pe snik) – Ka rak te ri sti ka gr. pe sni ka alek san drij ske ško le 
i uop šte he le ni stič ke epo he, za tim i ne kih pred stav ni ka rim ske po e zi je. Po e zi ja 
ta kvog pe sni ka je bri ljant na i vir tu o zna po for mi i po teh nič kim de ta lji ma, pu na 
je mi to lo ških alu zi ja i pa ra le la, ci ta ta, neo lo gi za ma i, uop šte, eru dit ska; ona je 
su prot na shva ta nju pe sni ka kao ge ni ja ili bo gom da nog, na dah nu tog pro ro ka.“1

Ла ко уоча ва мо да ла тин ска син таг ма озна ча ва, не са мо рим ске, него пре 
све га њи хо ве ста ри је грч ке уз о ре, уче не пе сни ке хе ле ни стич ког пе ри о да. 
Ко ли ко нам је по зна то, не по сто ји од го ва ра ју ћи тер мин у грч ком је зи ку за ову 
за ни мљи ву кул ту ро ло шку и књи жев ну по ја ву. Али ни је не по зна та чи ње ни ца, 
упра во у обла сти књи жев не те о ри је, да су не ке жан ров ске од ред ни це, ко јих 
ни је би ло у ан тич кој по е ти ци, ре тро спек тив но при ме њи ва не на тек сто ве из 
ста ре књи жев но сти – ро ман, на при мер. За на шу да љу рас пра ву до вољ но је 
још ре ћи, а и то је ра зу мљи во и по зна то, да по ме ну та ла тин ска син таг ма сва-
ка ко укљу чу је и пој мо ве књи га и шко ла. Упра во сто га од мах ука зу је мо на 
траг ко ји нас је од вео на ова стран пу ти ча ре ња о Ње го ше вом књи жев ном 
ства ра ла штву. У књи зи под ме та фо рич ким на сло вом Не бош, на ла зи мо за ни-
мљи ву бе ле шку ко ја гла си: „Тач ка по ла же се на кон цу пе ри о да и ког да ци је-
ла ми сал на ша без до да ни ја дру гих ре че ни ца ра зу мје ти се мо же на при мјер 

1 Reč nik knji žev nih ter mi na, In sti tut za knji žev nost i umet nost u Be o gra du, No lit, Be o grad 
1985. s.v. po e ta doc tus; Ернст Ро берт Кур ци јус, Европ ска књи жев ност и ла тин ски сред њи 
век, СКЗ Бе о град 1996, 498.
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ја вас мо лим, да би сте сју тра к ме ни до шли, ово је ци јел смисл, за то се по-
сли је до шли по ла же точ ка...пи са ра де пе тро вић Ње гош 1828.“2 Ова бе ле шка 
је при ву кла на шу па жњу ба рем са два раз ло га. Са јед не стра не на јед но ста ван 
и ја сан на чин ука зу је на основ но зна че ње тер ми на пе ри од (грч. περίοδος, лат. 
am bi tus) ко ји има ва жну уло гу у ши ро кој обла сти ре то ри ке и по е ти ке.3 А са 
дру ге стра не на ме ће се од мах и пи та ње не ука зу је ли упра во та ква ја сна де-
фи ни ци ја за овај сло же ни по е тич ки по јам на не ки школ ски траг код Ње го ша? 
У ово ме, као и у мно гим дру гим слу ча је ви ма, шко лу не тре ба схва та ти пр-
вен стве но као ин сти ту ци ју у мо дер ном зна че њу те ре чи. На ово за ни мљи во 
пи та ње још ће мо се вра ти ти. А са да на књи гу ва ља обра ти ти па жњу. Зна мо 
да је Ње гош у сво јој би бли о те ци имао мно го књи га раз ли чи тих по са др жа-
ју, а та квих ко је су би ле не за о би ла зно шти во или при руч ни ци у нај ста ри јим 
шко ла ма, па и они ма из ње го ва вре ме на. Али пре не го што ука же мо на та кве 
при ме ре, да по гле да мо ка ко су по ме ну ти тер мин пе ри од де фи ни са ли на ши 
ре то ри ча ри – Јо ван Ра јић, Аврам Мра зо вић, Јо ван Сте ри ја По по вић и Ђор ђе 
Ма ле тић. Нај ста ри ји Ра јић у сво ме при руч ни ку за ре то ри ку, са ста вље ну на 
ла тин ском је зи ку, ова ко од ре ђу је по јам пе ри од: „Пе ри од је ис каз ко ји је пот-
пун и за о кру жен у по гле ду сми са о не це ло ви то сти.“ А у ис то ме при руч ни ку 
на пи та ње: „Шта је осно ва пе ри о да?“ од го вор гла си: „Пре ми са ко ју чи не 
су бје кат и пре ди кат.“4 Ево ка ко исти по јам де фи ни ше Аврам Мра зо вић: „По 
Ци це ро ну, Пе ри од је сло во (ис каз) или пред ста вља ње ко је је са ста вље но из 
де ло ва по ве за них и за ви сних ме ђу соб но, ко је не мо же има ти са вр ше ни и 
пу ни сми сао, уко ли ко им ни је при до дат и по след њи део.“5 Зна мо да је на шем 
Мра зо ви ћу узор и пред ло жак био при руч ник из пе ра угар ског про фе со ра 
Јо же фа Гри ге ља, са ста вљен на ла тин ском је зи ку. Ево ка ко Гри гељ од ре ђу је 
овај по јам: „Pe ri o dus ex vo ce gra e ca περίοδος la ti ne a Ci ce ro ne vo can tur am bi tus, 
cir cu i tus, com pre hen sio etc. Pe ri o dus ve ro de fi ni ri po test: Ora tio, qu ae con stat 
par ti bus ita in ter se con ne xio atque a se in vi cem pen den ti bus, ut non sit sen sus 
ab so lu tus et per fec tus, ni si ul ti ma pars ac ce dit.“6 Ако упо ре ди мо на ве де не де фи-
ни ци је при ме ћу је мо да Мра зо вић у сво ме пре во ду из о ста вља са мо увод ну 
Гри ге ље ву ре че ни цу ко ја ка зу је да пе ри од по ти че из грч ког и да га Ци це рон 
на ла тин ски пре во ди тер ми ни ма am bi tus, cir cu i tus, com pre hen sio. У да љем 
тек сту Мра зо вић вер но сле ди Гри ге ља. Јо ван Сте ри ја По по вић у сво јој Ре то
ри ци, ко ја је за ње го ва жи во та оста ла у ру ко пи су, ова ко од ре ђу је по јам пе ри од: 
„Пе ри од по зна че њу ре чи јест окру гла бе се да, та ко раз ме ре на, да раз ли чи те 

2 Ма ти ја Бећ ко вић, Не бош, НИН, Бе о град 2001, 22–23. 
3 He in rich La us berg, Hand buch der li te ra rischen Rhe to rik, München 1960.
4 Јо ван Ра јић, При руч ник из ре то ри ке, ауто граф иден ти фи ко вао, кри тич ко из да ње 

тек ста при ре дио, пре вео и увод ном сту ди јом и ко мен та ром про пра тио Не над Ри сто вић, 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2013, 151.

5 Аврам Мра зо вић, Ру ко вод ство к сла вен ско му кра сно ре чи ју, Бу дим 1821, 163. Текст 
је на ве ден пре ма пре во ду у ру ко пи су ко ји је са чи нио про та Ми ли вој Ми ја тов. 

6 Jo sep hus Gri gely, In sti tu ti o nes ora to ri ae, Bu dae 1809, 320.
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ми сли јед но це ло из да ју, и све ча сти це као члан ци ово га це лог сма тра ти се 
мо гу.“7 На по кон, Ђор ђе Ма ле тић у сво јој Ри то ри ци о пе ри о ду ка зу је ова ко: 
„Те шко је, точ но опре де ли ти, шта је пе ри од (περίοδος, am bi tus, or bis ver bo rum), 
по чем се ри то ри и гра ма ти ци у опре де љи ва њу не са гла ша ва ју. Не ки под 
име ном пе ри о да ра зу му сва ко са ју жа ва ње пред ло же ња; дру ги са мо она ква 
са ју жа ва ња у ко ји ма ме ђу пред и ду ћим и по сле ду ју ћим пред ло же њем по сто ји 
не ка рав но мер ност, ка ко у смо тре њу про сто ра и сле до ва ња по је ди ни ча стиј, 
та ко и у смо тре њу бла го гла сног дви за ња; тре ћи опет са мо оно са ју жа ва ње у 
ком се ви ше пред ло же ња око јед ног сре до то чи ја ску пља ју.“8 Ако са да по глед 
свра ти мо по но во на на ве де не де фи ни ци је при ме ћу је мо да су оне углав ном 
са гла сне у од ре ђи ва њу кључ ног пој ма пе ри од. Мра зо вић, па по том Сте ри ја 
и Ма ле тић, оп шир но из ла жу и све ди ле ме и не са гла сно сти ко је су по сто ја ле 
ме ђу ре то ри ма и гра ма ти ча ри ма ко ји су о пе ри о ду рас пра вља ли. Ов де смо се 
огра ни чи ли са мо на основ не де фи ни ци је за пе ри од ко је су ауто ри за бе ле жи ли 
у сво јим при руч ни ци ма. Чи ни нам се, ипак, да од по ну ђе них де фи ни ци ја 
две за слу жу ју на шу да љу па жњу – по сво јој јед но став но сти и ја сно ћи: Ра ји ће ва 
и Сте ри ји на. Ње го ше ва од ред ни ца за пе ри од као да је пре у зе та од Ра ји ћа или 
Сте ри је, али ни је и без тра го ва ко ји се мо гу пре по зна ти и у де фи ни ци ја ма 
Мра зо ви ће вој и Ма ле ти ће вој. Раз у ме се, та кве де фи ни ци је че сто су са мо 
пре у зи ма не из ста ри јих при руч ни ка, без об зи ра на ко jeм су је зи ку са ста вља-
не. На ме сту је ов де и пи та ње шко ло ва ња Ње го ше вог као и књи га ко је је имао 
у сво јој би бли о те ци. Ка да је реч о књи га ма ко је су на шем пе сни ку би ле до-
ступ не, упу ћу је мо чи та о ца на ис црп ни спи сак ко ји је у сво јој књи зи Ње гош 
и ан ти ка са чи нио М. Фла шар. За на шу рас пра ву ва жно је и по себ но ука за ти 
на два на сло ва: О кра сно ре чи ји (пе ре вод из Ла гар па), Со бра ни је со чи не ниј и 
пе ре во дов Ад ми ра ла Ши шко ва III; Пре ду го то вле ни је к кра сно ре чи ју древ на го 
со фи сте Ав то ни ја.9 Оба при руч ни ка већ сво јим на сло ви ма упу ћу ју на мо-
гућ ност да је у њи ма Ње гош мо гао на ћи де фи ни ци ју за од ред ни цу пе ри од. 
Овај дру ги при руч ник за ни мљив је још и сто га што пред ста вља пре вод 
јед ног од нај ста ри јих и нај по зна ти јих при руч ни ка за при прем не бе сед нич ке 
ве жбе из пе ра грч ког ре то ри ча ра Аф то ни ја. При руч ник, чи ји је основ ни 
текст у Тојб не ро вом из да њу са мо на 50, вре ме ном је уве ћан и до се гао је обим 
до 538 стра ни ца. На стао кра јем 4. и по чет ком 5. сто ле ћа на ше ере, овај при-
руч ник, пре ма све му су де ћи, био је у школ ској упо тре би све до пр вих де це-
ни ја 19. сто ле ћа. У то ку ве ко ва до пу ња ван је раз ли чи тим илу стра тив ним 
при ме ри ма из на ци о нал них књи жев но сти. Оту да је и ра зу мљи во што је 
сво јим оби мом ви ше стру ко над ма шио ори ги нал. 

Ка да је у пи та њу шко ла, по но ви ће мо оно са по чет ка из ла га ња, да она ни је 
увек ин сти ту ци ја у са вре ме ном зна че њу те ре чи, или, ка ко је раз у ме ва ју 

7 Јо ван Сте ри ја По по вић, Ре то ри ка, Збор ник исто ри је књи жев но сти СА НУ, књ. 9, 
Бе о град 1974, ркп. 125, & 70, 587.

8 Ђор ђе Ма ле тић, Ри то ри ка, Бе о град 1855, 144–145.
9 Пре ду го то вле ни је.
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љу ди на ше га вре ме на. У ста ри ни, али не са мо та да, шко ла је мо гла да бу де 
оли че на у јед но ме чо ве ку – учи те љу. Зна мо да је Ње го шу учи тељ био пе сник 
Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја. А Са рај ли ја је, и то је по зна то, те мељ на и 
сва ко вр сна зна ња до био у срп ско-ла тин ској шко ли у Кар лов ци ма.10 Ко ли ки 
је и ка кав зна чај учи те ља за раз вој и обра зо ва ње мла дог чо ве ка све до че нам 
тек сто ви ауто ра, ка ко оних из ста ри јих вре ме на, та ко и оних на ших са вре-
ме ни ка. На ве шће мо са мо не ке, пре ма на шем ми шље њу нај за ни мљи ви је, 
су до ве о уло зи и ме сту учи те ља и шко ле. У по зно ан тич ко до ба хри шћа ни 
су до шли на иде ју да отва ра ју шко ле по угле ду на оне грч ко-рим ске, али 
Цр ква је на њих гле да ла с по до зре њем бо је ћи се да оне не по вре де чи сто ту 
је ван ђе ља. Ево ка ко о шко ла ма и учи те љи ма то га вре ме на го во ри Алек сеј 
Ле бе дев: „Нај про сти ји тип хри шћан ских шко ла у II и III ве ку пред ста вља ју 
уоби ча је ни ре ли ги о зни раз го во ри епи ско па ка ко са ли ци ма ко ја су се обра-
ћа ла у хри шћан ство, та ко и са они ма ко ји су же ле ли уоп ште да бо ље и по-
дроб ни је из у че хри шћан ско уче ње. Скуп та квих слу ша ла ца око епи ско па 
на зи ва се ди ја три ба и он не сум њи во пред ста вља пр ву хри шћан ску шко лу. 
Грч ка реч διατριβή озна ча ва уоп ште сва ко ду же оп ште ње с ли цем до стој ним 
по ве ре ња, а по себ но оп ште ње уче ни ка са учи те љем.“11 Од нос шко ле и учи-
те ља с јед не и уче ни ка с дру ге стра не, пред мет је за ни ма ња струч ња ка из 
раз ли чи тих обла сти. За ову и ова ко на сло вље ну рас пра ву за ни мљи ви су 
тек сто ви по све ће ни овим про бле ми ма, а по ти чу из пе ра на ших нај у глед ни-
јих не у роп си хи ја та ра и пси хо те ра пе у та. Ука зу је мо на књи гу Све то ми ра 
Бо ја ни на Шко ла као бо лест, ко ја и сво јим на сло вом сли ко ви то ука зу је на 
те шко ће ко је мла ди мо ра ју да са вла да ју при те шње ни из ме ђу шко ле и учи-
те ља с јед не и ро ди те ља с дру ге стра не.12 И у го ре на ве де ном при ме ру 
Алек се ја Ле бе де ва о нај ста ри јим хри шћан ским шко ла ма, ви де ли смо ка ко 
се не пре ста но пре пли ћу уло ге шко ле и учи те ља. На ве шће мо са да још јед но 
но ви је све до чан ство о ис тој по ја ви из пе ра Вла де те Је ро ти ћа: „Ка да је реч о 
У(у)чи те љу, вред но је спо ме ну ти уста ље ну, ви ше ве ков ну прак су у осман-
лиј ском цар ству и про све ти да је за обра зо ва ње сул та но вог на след ни ка (а 
то вре ди и за све иза бра не у ви шој вој но ди пло мат ској хи је рар хи ји цар ства) 
нај ва жни ји учи тељ, а не шко ла. Иако је ова пе да го шка прак са не го ва на на-
ро чи то у тур ском цар ству сме ло бих ре као да je и са хри шћан ског, и са ши рег 
пе да го шко-пси хо ло шког ста но ви шта, сва ком мла дом чо ве ку ко ји са зре ва, 
без об зи ра на ве ру и на род ност, мно го зна чај ни ји учи тељ не го шко ла. Ова 
исти на по чи ва на при зна тој пси хо ло шкој чи ње ни ци иден ти фи ка ци је де те та 
са ро ди те љем, му шког де те та у пр вом ре ду са оцем (по сле успе шно из вр ше не 
се па ра ци је од мај ке). Ни је по треб но, на рав но, ве штач ки раз два ја ти учи те ља 
од шко ле, али ми се чи ни да што је ма ње би ло, у то ку про те клих ве ко ва, и 

10 Ми рон Фла шар, Ње гош и ан ти ка, Под го ри ца 1977, 13–18.
11 Алек сеј Ле бе дев, Све штен ство древ не ва се љен ске цр кве, стр. 276.
12 Све то мир Бо ја нин, Шко ла као бо лест, Бе о град.



233

на ро чи то да нас, ствар них ауто ри те та (ауто ри та тив но све се че шће за ме њи-
ва ло ауто ри тар ним по на ша њем) по сто ја ло је од пр во ра зред ног зна ча ја за вр-
ши ти не ку шко лу и сте ћи ди пло му, све се ма ње пи та ју ћи ка кви љу ди пре-
да ју у шко ла ма.13 Из на ве де но га је ја сно да је у осман лиј ском цар ству уло га 
учи те ља по и сто ве ће на са шко лом. По при ли ци она ко ка ко да нас го во ри мо 
о шко ло ва њу на ака де ми ја ма за му зи ку или сли кар ство. Ни је са мо уоби ча је но, 
него је и оба ве зно да се на ве де име про фе со ра у чи јој је кла си не ко за вр шио 
по ме ну те ака де ми је. 

Све до са да ре че но, чи ни нам се, упу ћу је на мо гућ ност да је Ње гош 
сво ју бе ле шку о пе ри о ду, мо гао са чи ни ти или пре ма рас по ло жи вим при руч-
ни ци ма из ре то ри ке ко је је имао у сво јој би бли о те ци, или пре ма усме ном 
ка зи ва њу сво га учи те ља Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је. 

Vojislav Jelić

NJEGOŠ AND POETA DOCTUS

S u m m a r y

Njegoš’s note about period, one of the most important terms in the field of rhetoric 
and poetics, stands out mainly because it is simple, clear and brief. According to these 
qualities it completely corresponds to the definitions of the same term given by our 
rhetoricians Jovan Rajić and Jovan Sterija Popović. Rajić’s Rhetoric was written in Latin, 
and has only recently been translated and published and Sterija’s Rhetoric remained in 
manuscript until 1974. Njegoš, therefore, could not have used these handbooks. But he 
had in his library some handbooks of rhetoric from which he could have taken the above-
mentioned note. Such is a handbook with the title Predugotovlenije k krasnorečiju (Pro-
gymnasmata), which was used as a text-book in European schools from the end of the 4th 
to the first decades of the 19th century. Apart from books and school text-books he could 
have gained a lot of knowledge  about rhetoric and poetics from his teacher Sima Miluti-
no vić Sarajlija.

13 Вла де та Је ро тић, Ср би ја и Ср би из ме ђу иза зо ва и од го во ра, Бе о град 2014, 75.
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Радослав Љ. Ераковић

ЛИК САТАНЕ У ЊЕГОШЕВОЈ ЛУЧИ МИКРОКОЗМА  
И РЕЛИГИОЗНИМ ЕПОВИМА СРПСКИХ  

ПРЕДРОМАНТИЧАРА

У овом ра ду би ће пред ста вље не, до са да не до вољ но про у че не, те мат-
ско-мо тив ске ли ни је до ди ра из ме ђу Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма и ре ли-
ги о зних епо ва Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа (1784–1844), Ви кен ти ја Ра ки ћа 
(1750–1818) и Га ври ла Ко ва че ви ћа (1765–1832). Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
тре ба ло би да по твр де ини ци јал ну те зу о срп ским пред ро ман ти ча ри ма као 
ле ги тим ним за чет ни ци ма по ет ско-еп ског жан ра, ко ји је у срп ској књи жев-
но сти до сти гао свој вр ху нац упра во са Ње го ше вом Лу чом ми кро ко зма. По-
себ на па жња би ће по све ће на упо ред ној ана ли зи ста ту са глав ног не га тив ног 
ју на ка, од но сно мно го број ним по ду дар но сти ма у по ступ ку ка рак те ри за-
ци је јед ног од кључ них уче сни ка ко смо го ниј ског су ко ба Све тло сти и Та ме.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Кон стан тин Ма рин ко вић, 
Ви кен ти је Ра кић, Га ври ло Ко ва че вић, Џон Мил тон, Све то пи смо, књи жев-
но на сле ђе, пред ро ман ти зам, ро ман ти зам, жа нр, ре ли ги о зни епо ви, хер ме-
не у ти ка, Са та на, не га тив ни ју нак

Осла ња ње на оп ште при хва ће но уве ре ње о отво ре но сти Лу че ми кро ко
зма (1845) за но ва ту ма че ња, по не кад нас мо же од ве сти у са свим нео че ки-
ва ном прав цу. На при мер, ди ја хро ниј ски пре сек до са да шњих ре ле вант них 
ана ли за Ње го ше вог ре ли ги о зно-фи ло зоф ског спе ва, пред ста вља је дан од 
нај бо љих до ка за о мар ги на ли за ци ји пред ро ман ти чар ског еп ског пе сни штва 
у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји. По ред то га што су при па да ли кру гу 
срп ских пи са ца ко ји су сте кли ве ли ку на кло ност чи та лач ке пу бли ке упра во 
за хва љу ју ћи по ет ско-еп ским оства ре њи ма са ре ли ги о зном те ма ти ком, Ви-
кен ти је Ра кић (1750–1818), Кон стан тин Ма рин ко вић (1784–1844) и Га ври ло 
Ко ва че вић (1765–1832) би ли су са вре ме ни ци Ње го ше вог слав ног прет ход ни-
ка, Пе тра I Пе тро ви ћа (1748–1830). Пре ма то ме, ве о ма је те шко по ве ро ва ти 
да је вре мен ска дис тан ца од све га не ко ли ко де це ни ја мо гла ство ри ти не пре-
мо стив „ге не ра циј ски“ јаз из ме ђу ауто ра Лу че ми кро ко зма и ње го вих (за бо-
ра вље них) прет ход ни ка, на ро чи то ако се узме у об зир да су жи ти ја во 
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сти хи би ла ра до чи та на и пре штам па ва на све до кра ја 19. ве ка. Обим ни 
спи ско ви прет плат ни ка не сум њи во пред ста вља ју сна жан до каз о по пу лар но-
сти пред ро ман ти чар ских ре ли ги о зних епо ва, по себ но кра јем 18. и по чет ком 
19. ве ка (ЕРА КО ВИЋ 2008: 266–271). Ме ђу тим, о ве ли ком угле ду пи са ца 
по пут Ви кен ти ја Ра ки ћа мо гле су вр ло ла ко да по све до че и осо бе из Ње го-
ше вог нај бли жег окру же ња, по пут Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је (1791–1848). 
На и ме, Ње го шев дра ги на став ник је у Сер би ан ки (1826) на вео име ро до љу би вог 
тр шћан ског па ро ха од мах по ред До си те је вог, по себ но ис ти чу ћу ње го ву уло-
гу у осни ва њу бе о град ске Бо го сло ви је (МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ СА РАЈ ЛИ ЈА 1993: 
336–337). Скро ман број по у зда них по да та ка о пи сци ма и де ли ма из лич не 
би бли о те ке Пе тра I Пе тро ви ћа, ко ју је пре у зео и обо га тио ње гов мла ди на-
след ник (ВУК САН 1927: 192–219), мо гао би би ти услов но озна чен као основ-
ни раз лог због че га до не дав но ни је по кла ња на аде кват на па жња те мат ским 
ли ни ја ма до ди ра из ме ђу пред ро ман ти чар ских ре ли ги о зних епо ва и Лу че 
ми кро ко зма. Ме ђу тим, огра ни че на са зна ња о спи ску пе сни ко ве лек ти ре ни-
су спре чи ла на ста нак ши ро ког спек тра те о ри ја о фи ло зоф ским иде ја ма и 
те о ло шким уче њи ма, ко ја су (на вод но) од и гра ла зна чај ну уло гу у на стан ку 
Ње го ше ве по ет ске ви зи је ко смо го ниј ског су ко ба Све тло сти и Та ме. Као ре-
пре зен та ти ван при мер мо же мо на ве сти ту ма че ња Ани це Са вић Ре бац (1892–
1953), јед не од нај па жљи ви јих чи та тељ ки Лу че ми кро ко зма, ко ја је у пот пу-
но сти би ла све сна да је сва ка по тра га за ре ле вант ним све до чан стви ма о 
Ње го ше вој при ват ној би бли о те ци му ко тр пан по сао са не из ве сним ис хо дом.1 
Као што је по зна то, ње на лу цид на ана ли за Ње го ше вог ре ли ги о зно-фи ло-
зоф ског спе ва – за сно ва на на прет по став ци о тра го ви ма нео ма ни хеј ства, 
бо го мил ства и ка ба ле у те мат ској струк ту ри Лу че ми кро ко зма – оста ви ла је 
ду бок траг у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји (СА ВИЋ РЕ БАЦ 2004). 
Ипак, ве о ма је те шко раз у ме ти због че га је, на при мер, про ми шља ње ути-
ца ја иран ског зо ро а стри зма на Ње го ше во ства ра ла штво, по се до ва ло ве ћи 
на уч но и стра жи вач ки ле ги ти ми тет од иде је да је аутор Лу че ми кро ко зма био 
ба шти ник пе снич ке за о став шти не срп ских пред ро ман ти ча ра. Оправ да ност 
на ше не до у ми це до ла зи до пу ног из ра жа ја ако узме мо у об зир ин си сти ра ње 
Ани це Са вић Ре бац на Ње го ше вој под све сној ве зи са ста ро бал кан ским на-
сле ђем, од ста ро ор фич ких за ми сли о пред жи вот ном огре ше њу ду ше до сред-
њо ве ков ног бо го мил ства (СА ВИЋ РЕ БАЦ 2004: 91), што је прет по став ка 
ко ју би ве ро ват но лак ше при хва тио Карл Г. Јунг (1875–1961) не го тво рац 
Лу че ми кро ко зма. Упра во због то га ће мо упо ред ну ана ли зу за по че ти иш чи-
та ва њем фраг ме на та Ње го ше вог спе ва, ко ји су ту ма че ни као по твр да те о ри-

1 „И та ко нам је Ње го ше во ин те лек ту ал но до жи вља ва ње оста ло пре ма ло по зна то; 
је ди но што нас с њи ме упо зна је, то је де ли мич ни спи сак ње го ве би бли о те ке на Це ти њу. Па и 
он је про бле ма ти чан: у ње га су до спе ле не ке књи ге ко је ве ро ват но ни су при па да ле Ње го шу, 
а ис па ле дру ге за ко је слу чај но зна мо да их је имао, и то баш нај ва жни ја де ла, на при мер оно 
ру ско из да ње Мил то на са сво је руч ним бе ле шка ма вла ди чи ним о ко ме зна мо да је по сто ја ло 
и ко је би нам то ли ко от кри ло о ути ца ју Из гу бље ног ра ја на Лу чу.“ (СА ВИЋ РЕ БАЦ 2004: 79) 
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је о ауто ро вој упу ће но сти у древ не ду а ли стич ке ви зи је ко смич ког по рет ка 
(ФЛА ШАР 2004: 18–20). Пот пу но је ра зу мљи во због че га од ре ђе ни сти хо ви 
из Лу че, у ко ји ма Бог раз от кри ва Са та ни ну на ме ру да по ста не рав но прав ни 
тво рац но вих све то ва (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 168–171), мо гу би ти озна-
че ни као до каз да је Ње го шев ан ти хе рој об ли ко ван по угле ду на гно стич ка 
ве ро ва ња о де ми јур гу ко ји (без у спе шно) по дра жа ва Вр хов но би ће. Ме ђу тим, 
опи си ва ње Па лог ан ђе ла као го спо да ра ма те ри јал ног све та пред ста вља јед но 
од оп штих те мат ских обе леж ја пред ро ман ти чар ског еп ског пе сни штва, о 
че му на ре пре зе на ти ван на чин све до чи Са та на и лов увод ни мо но лог у де лу 
Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа Плач Ра хи ли или из би је ни је мла ден цев на по ве
ле ни је Иро да ца ра jудејскаго: 

Ја не ма рим, что на не бу ни сам,
Кад свим све том ру ком мо јом вла дам,
Сва Ази ја, Евро па, Афри ка,
Ко је др жи сил на ру ка рим ска,
Слу ша мо је со ве те и ре чи,
Сват ко ба ца на ме слад ко очи.
(МА РИН КО ВИЋ 1808: 10–11)

Као што се мо же на слу ти ти из на сло ва, на ве де ни ре ли ги о зни еп ин спи-
ри сан је Је ван ђе љем по Ма те ју, у ко јем је за бе ле же на при по вест о ма сов ном 
уби ству но во ро ђен ча ди у Ви тле је му, из вр ше ном по на ло гу не ми ло срд ног 
Иро да Ве ли ког (НО ВИ ЗА ВЈЕТ 2003: 13). За раз ли ку од би блиј ског пред ло-
шка, лик ју деј ског ца ра у де лу Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа пред ста вљен је 
као па ра но ич ни из вр ши лац на ред бе свог го спо да ра Са та на и ла, чи је ин те ре се 
у све ту по во дљи вих Ада мо вих по то ма ка за сту па фу ри ја Алек то. Са та на и-
ло ва вер на след бе ни ца без сва ке сум ње при па да кру гу нај у пе ча тљи ви јих 
жен ских ли ко ва у књи жев но сти срп ског пред ро ман ти зма и ро ман ти зма, а 
ње не ма ки ја ве ли стич ке ве шти не мо гу се ме ри ти са они ма ко је по се ду је фа-
тал на су пру га кли мак те рич ног Ђур ђа Цр но је ви ћа из дра ме Ђу ре Јак ши ћа 
Је ли са ве та, кње ги ња цр но гор ска (1868). На жа лост, упо ред но про у ча ва ње 
ста ту са жен ских ли ко ва не би би ло свр сис ход но, јер су у Ње го ше вом де лу мар-
ги на ли зо ва не све по тен ци јал не про та го нист ки ње ве ли ког су ко ба До бра и Зла. 
На при мер, не ве се лој суд би ни пра ро ди тељ ке Еве по све ће но је са мо не ко ли-
ко „ин кри ми ни шу ћих“ сти хо ва у епи ло гу Лу че ми кро ко зма (ПЕ ТРО ВИЋ 
ЊЕ ГОШ 2010: 200). Ипак, ни ка ко не би тре ба ло за не ма ри ти чи ње ни цу да је 
лик фу ри је Алек то ство рен под сна жним ути ца јем ан тич ке књи жев не тра-
ди ци је, од но сно мно го број них при по ве сти о оп скур ним би ћи ма ко ја су на-
ста њи ва ла Хад. Упра во на ве де ни те мат ски аспект от кри ва при су ство још 
јед не ре ле вант не ли ни је до ди ра из ме ђу Ње го ше вог ре ли ги о зно-фи ло зоф ског 
спе ва и би бли че ске по ве сти во сти хи Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа. Би зар на ша-
ро ли кост ан тич ког бе сти ја ри ју ма, ко јим је Ње гош „на се лио“ веч ну там ни цу 
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по ра же ног От пад ни ка (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 187), кон ти ну и ра но је 
ту ма че на као нео бо рив до каз о мно го број ним ин тер тек сту ал ним ве за ма са 
Вер ги ли је вом Ене и дом, Та со вим Осло бо ђе ним Је ру са ли мом и Мил то но вим 
Из гу бље ним ра јем (ФЛА ШАР 2004: 416–417). Ум ни Вла ди ка је без сва ке 
сум ње за слу жио да бу де сла вљен као до стој ни на след ник тро ји це ве ли ких 
пе сни ка. Ме ђу тим, ду бо ко смо уве ре ни ка ко је (пре)на гла ше но ин си сти ра ње 
на европ ском кон тек сту углав ном би ло про у зро ко ва но не до вољ ном упу ће-
но шћу про у ча ва ла ца Лу че у основ на жан ров ска и те мат ска обе леж ја срп ског 
пред ро ман ти чар ског пе сни штва. Ка ко би смо по твр ди ли оправ да ност на ше 
сум ње, из дво ји ће мо ис каз јед ног од нај по зна ти јих ту ма ча Ње го ше вог де ла, 
Алој за Шма у са (1901–1970), ко ји је при ли ком све о бу хват не ана ли зе Лу че 
ми кро ко зма на гла сио да је ре ли ги о зна епи ка у 19. ве ку пред ста вља ла из у-
мр ли жа нр (ŠMA US 1971: 99). Мо же мо прет по ста ви ти да је про ми шља ње 
не мач ког сла ви сте би ло про у зро ко ва но огра ни че ним вред но сним и ре цеп-
циј ским до ме ти ма Клоп што ко вог Ме си је (1748–1773), по ет ско-еп ског де ла 
на дах ну тог Ису со вим жи во том, ко је је већ по чет ком 19. ве ка би ло пре пу-
ште но за бо ра ву. У сва ком слу ча ју, на ве де на вред но сна ге не ра ли за ци ја мо ра 
би ти оспо ре на јер Алојз Шма ус ни је узео у об зир хо ри зонт оче ки ва ња (ве о ма 
знат не!) чи та лач ке пу бли ке, ко јој су се обра ћа ли ауто ри по пут Кон стан ти на 
Ма рин ко ви ћа, Ви кен ти ја Ра ки ћа и Га ври ла Ко ва че ви ћа. На и ме, за хва љу ју ћи 
ре зул та ти ма но вих чи та ња на шег пред ро ман ти чар ског пе сни штва (ПА ВИЋ 
1985; ДА МЈА НОВ 1988; ПА ВИЋ 1991; ДА МЈА НОВ 2002; ЕРА КО ВИЋ 2008; 
ЕРА КО ВИЋ 2009; ДА МЈА НОВ 2011), не дво сми сле но је утвр ђе но да су епо ви 
са би блиј ском те ма ти ком би ли је дан од нај по пу лар ни јих жан ро ва у срп ској 
књи жев но сти, по себ но у пе ри о ду ко ји об у хва та крај 18. и пр ву по ло ви ну 19. 
ве ка. На осно ву све га прет ход но на ве де ног, мо гли би смо на слу ти ти да би ста-
ри је ге не ра ци је про у ча ва ла ца Ње го ше вог де ла би ле из не на ђе не ре зул та ти ма 
упо ред не ана ли зе, од но сно за кључ ком да је вр ло те шко уочи ти раз ли ку из-
ме ђу хтон ских би ћа из Лу че ми кро ко зма и за стра шу ју ћих фу ри ја, еуме ни да 
и пар ки из де ла „ано ним ног“ но во сад ског све ште ни ка: 

Что те му чи, о цар ју дер жав ниј!
И за што се је диш ти все сил ниј?
По це лом ћу Тар та ру ле ти ти,
Всју ду по моћ те би ис тра жи ти,
От мог зву ка Ад сав мо ра с’ тре сти,
И ка ме ње и др во пу ца ти,
Еуме ни де мо је со дру жни це,
Пра те ме не, и љу бе ми ли це,
Ко га отров мој са мо до дир не,
Онај та ки в маг но ве ни ји умре,
Са пар ка ма гро зним ја жи вим,
Јед на дру гој на всег да по ма жем;



239

Сад что же лиш цар ју, ка жи ме ни?
И сву ту гу и жа лост осло ни
Па фу ри је тво је јед ну вер ност,
И пре зјел ну ко те бе искре ност.
(МА РИН КО ВИЋ 1808: 17)

Са мо у ве ре ност Са та на и ло вих след бе ни ца у Пла чу Ра хи ли, ко је се на 
по чет ку (но ве) бит ке про тив Не ба без окле ва ња при дру жу ју свом го спо да ру, 
омо гу ћа ва нам да ука же мо на још јед ну те мат ско-мо тив ску ли ни ју до ди ра 
из ме ђу ства ра ла штва Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и срп ских пред ро ман ти-
ча ра. Као што је по зна то, Ње го ше вом Ада му при па ла је уло га је ди ног ко ле-
бљив ца у ве ли кој от пад нич кој вој сци, ко ја је спрем на да на ср не чак и на 
до но си о це Твор че вог упо зо ре ња, ар хан ге ле Ми ха и ла и Га ври ла (ПЕ ТРО ВИЋ 
ЊЕ ГОШ 2010: 177). Упра во нас је пр ко сни став Са та ни них мно го број них 
след бе ни ка на вео да по тра жи мо ис хо ди шта (пре)ве ли ког са мо по у зда ња по-
бу ње ни ка, ме ђу ко ји ма се по ра то бор но сти по себ но ис ти чу пред вод ни ци 
Ада мо вих ле ги о на, Но е ло пан, Ра зец и Аске ла (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 
177). Ду бо ко смо уве ре ни ка ко ни је ну жно по кла ња ти до дат ни хер ме не у-
тич ки зна чај (мно го пу та по но вље ном) за кључ ку да се Вла ди ка ин тен ци о-
нал но „по и грао“ са име ни ма нај ве ћих вој ско во ђа у исто ри ји за пад не ци ви-
ли за ци је (На по ле он Бо на пар та, Ју ли је Це зар и Алек сан дар Ма ке дон ски). 
Уме сто то га, мно го је ва жни је раз мо три ти пра ви узрок њи хо ве ви со ке мо-
ти ва ци је, ко ја их је на ве ла да се упу сте у ве о ма ри зи чан по ду хват, ка кав је 
рат про тив Све др жи те ља. Упр кос Са та ни ној ар гу мен то ва ној од бра ни соп-
стве не по бу не, па жљи во иш чи та ва ње Лу че ми кро ко зма не пру жа до вољ но 
до ка за о то ме да су се ње го ве при ста ли це опре де ли ле за бор бу због дра ма-
тич не спо зна је о раз о ча ра ва ју ће скром ној уло зи Све ви шњег у ства ра њу ва-
си о не (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 175). Пре ци зни је, за пред вод ни ке мрач них 
ле ги о на је вој на си ла ко јом рас по ла жу, оли че на у Са та ни ном сви је тлом 
оруж ју и шти ту не по би јед ном (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 176), глав ни 
ар гу мент у бор би за но ву и „рав но прав ни ју“ по де лу вла сти. Ко ри сто љу би ве 
вој во де не под сти че на ак ци ју иде а ли стич ка ве ра у пра вед ност за јед нич ког 
ци ља, не го кон кви ста дор ска оп сед ну тост обе ћа ном на гра дом, ко јом је Вожд 
по губ ни ку пио њи хо ву ода ност (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 2010: 178). С об зи ром 
на про блем ску осно ву на шег ра да, сма тра мо да би ис так ну то ме сто ме ђу 
Са та ни ним над ме ним ге не ра ли ма мо ра ло при па сти јед ном од кључ них про-
та го ни ста ре ли ги о зног епа Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем 
Ју де ју осво бо див ши. За раз ли ку од по пу лар ног ста ро за вет ног пред ло шка – 
ко ји у ис точ но хри шћан ској и про те стант ској тра ди ци ји има ста тус де у те ро-
ка нон ског/апо криф ног тек ста – Хо ло фер нов лик у де лу Га ври ла Ко ва че ви ћа 
пот пу но је де мо ни зо ван (ЕРА КО ВИЋ 2008: 161–165). Због то га не би тре ба ло 
да нас из не на ди што је би блиј ски за пис о асир ској оп са ди је вреј ске Ве ту ли-
је, пре о бли ко ван у на дах ну ту по ет ску ви зи ју су ко ба Све тло сти и Та ме, ко ја 
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очи глед но пре ва зи ла зи окви ре из вор не при по ве сти о не пла ће ним по ре зи ма 
и ка та стро фал ном из бо ру са ве зни ка у ра ту про тив ста ро ве ков не им пе ри је.2 
Пре ци зни је, пра ви Хо ло фер нов не при ја тељ ни су не по слу шни је вреј ски ва-
за ли не го њи хов нео бич ни Бог, чи је по сто ја ње угро жа ва ауто ри тет жи вог 
бо жан ства, не ми ло срд ног На ву хо до но со ра (цар На бу ко до но сор): 

Ко ји дру гиј Бог их мо жет би ти?
И кто ће их од нас из ба ви ти?
Аште На ву хо до но сор ни је?
Ко ји всех их по ра зи ти аби је.
Ка ко во је их из ба вле ни је?
И кто мо жет дат им спа се ни је?
Кад ће мо ми всех њих по бе ди ти,
И от ли ца зе мљи ис тре би ти,
Зе мљу њи ну кро вју на по ји ти,
И мер твим по ља на пол ни ти.
(КО ВА ЧЕ ВИЋ 1808: 19)

Пе сни ко во ин си сти ра ње на блас фе мич ном ка рак те ру асир ског вој ног 
по хо да про тив Је хо ве, до ве ло је до то га да срећ ном из ба вље њу Иза бра ног на-
ро да бу де по све ће но ма ње сти хо ва не го опи су Хо ло фер но ве по ни жа ва ју ће 
смр ти, ни ма ло до стој не ње го ве рат нич ке ре пу та ци је. При су ство ве ли ког 
бро ја тип ских не га ти ва ца у де ли ма Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа, Га ври ла 
Ко ва че ви ћа и Ви кен ти ја Ра ки ћа – по пут па кле них фу ри ја, су ро вих асир ских 
рат ни ка, па чак и де мо на ко ји вре ба ју хри шћа не из па ган ских гроб ни ца – 
не сум њи во је оства ри ло сна жан ути цај на си жеј ну ди на мич ност прет ход но 
на ве де них ре ли ги о зних епо ва. Ме ђу тим, на ша ини ци јал на прет по став ка о 
књи жев но и сто риј ској ре ле вант но сти упо ред не ана ли зе про ис те кла је из 
чи ње ни це да су срп ски со чи ни те љи ус пе ли да уоб ли че за стра шу ју ће пор-
тре те Ан ти твор ца, ко ји не ма ју ни шта за јед нич ко са ли ком при глу пог и ла-
ко вер ног ђа во ла из на ших на род них при по ве да ка (Све ти Са ва и ђа во, Ђа во 
и ње гов ше грт, Зла же на и др.). Пре ци зни је, па жња ко ју су на ши пред ро ман-
ти ча ри по све ћи ва ли оп чи ња ва ју ћој при ро ди Зла мно го ви ше при бли жа ва 
њи хо ве ан ти хе ро је Бај ро но вом Лу ци фе ру (Ка ин, 1821) не го хро мим се о ским 
пре ва ран ти ма из усме не тра ди ци је. Ко нач но, не под но шљи ва ла ко ћа с ко јом 

2 Ва жно је на гла си ти ка ко ни је мо гу ће од ре ди ти ве ро до стој ни исто риј ски оквир по пу-
лар не ста ро за вет не при по ве сти о Ју ди ти. Прет по ста вља се да је де ло на ста ло из ме ђу V и II 
ве ка пре но ве ере, при че му су ано ним ни ауто ри-ре дак то ри Сеп ту а гин те (LXX) из ме ша ли 
исто ри ју три ве ли ке ста ро ве ков не др жа ве (Аси ри ја, Ва ви лон и Пер си ја). На бу ко до но сор ни је 
био асир ски не го ва ви лон ски вла дар, а упра во је Ва ви лон уни штио моћ но асир ско цар ство 
(609 п.н.е). Тра ди ци о нал но сме шта ње при че о Ју ди ти ном под ви гу у пе ри од на кон ва ви лон-
ског роп ства (586–539 п.н.е.), ни је уте ме ље но на исто риј ским чи ње ни ца ма јер је уме сто по ра-
же ног Ва ви ло на на исто риј ску по зор ни цу та да сту пи ла но ва вој на и по ли тич ка су пер си ла 
ан тич ког све та, Пер си ја (539 п. н. е). (Р. Е.)
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Ње го шев Са та на игра уло гу не ду жне жр тве гор дог Вла да о ца, чи ме је ње го-
ва по бу на сте кла при вид му че нич ке бор бе за исти ну и прав ду (ПЕ ТРО ВИЋ 
ЊЕ ГОШ 2010: 173–174), омо гу ћа ва нам да ис тра жи мо још јед ну те мат ску 
ли ни ју до ди ра из ме ђу Лу че ми кро ко зма и жи ти ја во сти хи. Из дво ји ће мо 
де ло Пе сма о Ела ди ју Ви кен ти ја Ра ки ћа, ко је пред ста вља нај по зна ти је и 
нај по пу лар ни је по гла вље ње го вог ре ли ги о зног епа Жи ти је иже во свја тих 
от ца на ше го Ва си ли ја Ве ли ка го (РА КИЋ 1808). До ми нан тан ста тус фа у стов-
ског мо ти ва у Пе сми о Ела ди ју, пру жио је кра јем 20. ве ка сна жан под сти цај 
са вре ме ној ре а фир ма ци ји и ре ва ло ри за ци ји го то во за бо ра вље ног ства ра лач-
ког опу са тр шћан ског па ро ха (ДА МЈА НОВ 1988). Сти хо ва на при по вест о 
слу ги рим ског се на то ра Про те ри ја, ко ји је због не уз вра ће не љу ба ви про дао 
ду шу ђа во лу, по се ду је из у зе тан књи жев но и сто риј ски и ин тер тек сту ал ни 
по тен ци јал, по себ но ка да се узме у об зир по да так да је исте го ди не об ја вљен 
и Ге те ов Фа уст (1808). Ипак, при мар на про блем ска нит на шег ис тра жи ва ња 
на ве ла нас је да по себ ну па жњу по све ти мо бур ној рас пра ви о ле ги тим но сти 
уго во ра, скло пље ног из ме ђу за љу бље ног мла ди ћа и Не ча сти вог. То ком дра-
ма тич ног су о ча ва ња са ка па до киј ским епи ско пом Ва си ли јем Ве ли ким, ело-
квент ни Са та на не про пу шта при ли ку да ис так не ка ко је по ср ну ли Ада мов 
по то мак сво је вољ но при стао на по год бу: 

Сви усердно моле Бога,
Да г‘ избави Бог от врага.
Ал безстидно дијавол дође,
Отимати силно пође.
Ах не дај ме господине,
Хоће дијавол да ме узме.
Василиј га добро держи,
Да га дијавол не оторже.
Пак говори он проклетиј:
Ја се нећу преварити.
Сам је к мени овај дош‘о,
К њему нисам ја сам иш‘о.
Пак хартију показује,
Криво чиниш Василије.
На Суд страшни донети ћу,
И с oвиме сапрети ћу.
Неће људи руке пустит‘
Свјатиј рече, нити престат‘;
Док хартију ти не пустиш,
И у бездно не отидеш.
(РАКИЋ 1808: 15-16)

На осно ву на ве де них сти хо ва мо гао би се из ве сти (по гре шан) за кљу чак 
о оправ да но сти Са та ни ног не за до вољ ства Ва си ли је вом ег зор ци стич ком 
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ин тер вен ци јом, по себ но ако се узме у об зир да је зло вољ ни advo ca tus di a bo li 
(у бу квал ном зна че њу овог тер ми на!) ис пу нио свој део по год бе, та ко што је 
на вео ле пу и бо га ту се на то ро ву кћер да се за љу би у не у глед ног и си ро ма шног 
слу гу. Као вр ху нац рас пра ве из ме ђу за ступ ни ка Не ба и Под зе мља тре ба ло 
би из дво ји ти блас фе мич ну Са та ни ну прет њу да ће, ако бу де по треб но, са тис-
фак ци ју по тра жи ти пред Твор че вим Стра шним су дом, што по ка зу је с ка квом 
ха зар дер ском спрет но шћу Го спо дар ла жи игра уло гу обес пра вље не жр тве. 
По сма тра но из са вре ме не књи жев но и сто риј ске пер спек ти ве, Ви кен ти је Ра кић 
је из не на ђу ју ће ве што ски ци рао пор трет мо дер ног ро ман ти чар ског ан ти хе-
ро ја, ко ји је мно го бли жи ли ку ја ро сног От пад ни ка из Лу че ми кро ко зма не го 
ка ри ка ту рал ном про тив ни ку ра но хри шћан ског све ти те ља из ха ги о граф ске 
тра ди ци је. Уме сто уоби ча је ног за кључ ка – за сно ва ног на ре тро спек тив ном 
пре гле ду ре зул та та упо ред не ана ли зе – опре де ли ли смо се за јед но став ну 
књи жев но и сто риј ску ана ло ги ју, ко ја об ја шња ва због че га смо то ли ко уве ре ни 
у те мат ску и жан ров ску срод ност Лу че ми кро ко зма са жи ти ји ма во сти хи 
срп ских пред ро ман ти ча ра. Да под се ти мо, упр кос мно го број ним по е тич ким 
и стил ским раз ли ка ма из ме ђу ства ра ла штва Ми ло ва на Ви да ко ви ћа (1780–1841) 
и срп ских ре а ли ста по пут Ја ко ва Иг ња то ви ћа (1822–1889) и Све то ли ка Ран ко-
ви ћа (1863–1899), аутор Љу бо ми ра у Је ли си ју му је, са свим за слу же но, име но ван 
за ро до на чел ни ка мо дер ног срп ског ро ма на. Осим то га, би ло би ве о ма те шко 
про на ћи са вре ме ног про у ча ва о ца срп ске књи жев но сти 19. ве ка, ко ји би се 
од ва жио да кон ста ту је ка ко по е зи ја Бран ка Ра ди че ви ћа (1824–1853) не ма ни-
шта за јед нич ко са љу бав ном ли ри ком Јо ва на Па чи ћа (1771–1849). Пре ма то ме, 
пот пу но је не ја сно због че га би (са мо) ауто ри ре ли ги о зних епо ва тре ба ло да 
тр пе по сле ди це скер ли ћев ских вред но сних „три ја жа“, ко је су ство ри ле ве-
штач ку ба ри је ру из ме ђу два то ка срп ског књи жев ног на сле ђа. Због то га ће мо 
наш рад при ве сти кра ју за кључ ком да за бо ра вље ним срп ским пред ро ман ти-
ча ри ма по пут Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа, Ви кен ти ја Ра ки ћа и Га ври ла Ко ва-
че ви ћа, са свим за слу же но при па да ста тус за чет ни ка по ет ско-еп ског жан ра, 
ко ји је свој вр ху нац до сти гао упра во са Ње го ше вом Лу чом ми кро ко зма. 
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Сава Дамјанов

ЊЕГОШ КАО ПРИПОВЕДАЧ1

У ра ду се ана ли зи ра Ње го ше ва Лу ча ми кро ко зма као де ло пре вас-
ход но на ра тив не струк ту ре, нај бли же ро ман ти чар ском жан ру „ро ма на у 
сти хо ви ма“, чи ме се от кри ва ју ње го ви но ви по тен ци ја ли мо дер но сти.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, „Лу ча ми кро ко зма“, ро ман 
у сти хо ви ма

Пр о за сва ка ко не за у зи ма нај ва жни је ме сто у бо га том књи жев ном опу су 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, али те шко би се мо гло ре ћи да у њој не ма из у зет-
них и на мно го на чи на иза зов них ме ста (епи сто ло гра фи ја, Би ље жни ца, две 
са чу ва не але го риј ске при по вет ке). Не дав но је от кри ве на и „Ње го ше ва скри ве-
на при по вет ка“ у окви ру Гор ског ви јен ца2, а ако би смо на пра ви ли ко рак да ље 
у ис тра жи ва њу – ува жа ва ју ћи са зна ња са вре ме не на ра то ло ги је и пост мо дер не 
те о ри је жан ро ва! – мо гли би смо го во ри ти и о на ра ти ви ма у вла ди чи ним нај-
зна чај ни јим спе во ви ма, од ко јих би не ки мо гли да се тре ти ра ју и као „крат ке 
при че“ у сти хо ви ма, или као сво је вр стан низ ма њих при по вед них це ли на ко ји 
је по ве зан у јед ну ве ћу: „но ве ли стич ку“, од но сно „ро ма неск ну“ – уз до дат-
ни аргу мент да је ро ман у сти хо ви ма као екс клу зив ну ро ман ти чар ску вр сту 
афир ми сао упра во Ње го шев са вре ме ник Пу шкин (у Ев ге ни ју Оње ги ну). 
Уоста лом, мо дер ни ан то ло ги ча ри – од Вас ка По пе, пре ко Ми о дра га Па вло ви-
ћа, па до Ми ло ра да Па ви ћа – по ка за ли су ре ла тив ност жан ров ских кон вен ци ја 
у ста ри јим епо ха ма „пре о бра жа ва ју ћи“ по ет ске це ли не за пи са не на на чин да-
на шње пр о зе у сти хо ве (и обр ну то), али и тре ти ра ју ћи од го ва ра ју ће, естет ски 
за о кру же не фраг мен те из ве ћих де ла као са мо стал не це ли не.3

1 Рад је резултат истраживања на пројекту 178005 под насловом „Аспекти идентитета 
и њихово обликовање у српској књижевности“ који финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије (руководилац пројекта: проф. др Горана Раичевић).

2 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, (при ре дио Ми ро Вук са но вић), Но ви Сад 2010, стр. 257–261.
3 У овом кон тек сту, нај же шће по ле ми ке ве за не су за Па ви ће во при ре ђи ва ње ру ко-

пи са Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа (Цр ни би во у ср цу, Бе о град 1966), ме ђу тим очи то је 
да оспо ра ва ња по ме ну тих при ре ђи вач ких прин ци па ни су уро ди ла пло дом по што је Вен-
цло ви ће во де ло у на ред ним де це ни ја ма на ста ви ло да жи ви и ака дем ски и ре цеп циј ски и на 
сце ни упра во она ко ка ко је пу бли ко ва но те 1966. (или у дру гом из да њу, 1996).
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Ка да се у прет ход но на зна че ној пер спек ти ви раз мо три Лу ча ми кро ко
зма, пе сни ко во нај хер ме тич ни је али фи ло зоф ски, те о ло шки, па и ан тро по-
ло шки нај о сми шље ни је де ло, ла ко се уоча ва ко ли ко је ње го ва на ра тив ност 
ва жна, чак из ра зи ти ја не го у Гор ском ви јен цу (ко ји је ипак драм ско-еп ска 
вр ста, пи сан у ди ја ло зи ма!). Нај пре, на ра ци ја са ма по се би олак ша ва ре цеп-
циј ску „пр о ход ност“ по ли се мич ног и сми са о но „за там ње ног“ тек ста: олак-
ша ва јер су при по ве да ње и при ча са др жа ни у са мом би ћу умет но сти је зи ка, 
што је Ње го шу као истин ском еру ди ти и те ка ко би ло зна но (ре ци мо, ан тич ки 
ми тос – а баш ан ти ка је би ла јед на од ње го вих оп се си ја! – озна ча ва „све ту 
при чу“). На из глед јед но став на и при јем чи ва фор ма де се тер ца, у ко јој је Лу ча 
ми кро ко зма ис пе ва на (или ис при по ве да на?!), има исту ре цеп циј ску функ-
ци ју, тим пре још је реч о сти ху ко ји је оп ште при хва ћен као стих срп ске 
усме но по ет ске епи ке и та кав жи ви у тра ди ци ји мно го пре ово га спе ва. Не ко 
се мо же за пи та ти ни је ли, сход но на ве де ним те за ма, сва сти хов на епи ка на-
ра тив на? Од го вор на то пи та ње сло же ни ји је но што се ис пр ва чи ни, али у 
нај кра ћем би гла сио: до не кле је сте, али не на ИСТИ на чин и не са истом 
ре ле вант но шћу при по ве дач ког у њој! Да ли би он да би ло ису ви ше сме ло ако 
се и пре ана ли зе ко ја сле ди из не се став да је Лу ча ми кро ко зма осо бе на по
ет скона ра тив на, или „пе снич ко-при по ве дач ка“ вр ста, слич но ка ко је и 
Гор ски ви је нац драм ско-еп ска, или Без и ме на Бран ка Ра ди че ви ћа по ку шај 
(бри љан тан, али не до вр шен по ку шај!) срп ског ро ма на у сти хо ви ма са не-
скри ве ним ин тер тек сту ал ним ве зи ва њи ма за са мог Пу шки на?!

Пр во пе ва ње Лу че ми кро ко зма пред ста вља до бро осми шљен пр о лог за 
ес ха то ло шко-ко смо го ниј ску при чу ко ја ће усле ди ти и асо ци ра не ким бит ним 
мо тив ским еле мен ти ма на увод и кон текст Ње го ше ве але го риј ске при по вет-
ке Сан на Бо жић. Ду ша (и Дух) усну лог на ра то ра уз ди жу се у не бе са, са мо 
што је у спе ву то пу то ва ње не у по ре ди во ком плек сни је не го у але го риј ској 
пр о зи: оно се не од и гра ва са мо у пр о сто ру не го и у вре ме ну, та ко да му истин-
ских гра ни ца не ма, што је и при род но ако се при по ве да о он то ло шкој ге не зи 
и ње ном ме та фи зич ком окви ру (ко ји ни је са мо те о ло шке при ро де!). Ан ђео-во дич 
кр оз не бе ске сфе ре, ко ји се у Лу чи ми кро ко зма по ја вљу је још на по чет ку 
„пу то ва ња“, да је по кри ће по то њем пр о стор но-вре мен ском „пу то пи су“, ка ко 
овај при по ве дач ки не би де ло вао пре те ра но нео д ре ђе но (ап стракт но). По што 
је, ме ђу тим, у ње го вој осно ви је дан од нај ста ри јих на ра тив них мо де ла („из ве-
штај о до га ђа ји ма“), тај „пу то пис“ на ра тив ни ји је и фа бу ла тив но-си жеј но 
ди на мич ни ји од крат ко га Сна на Бо жић ко ји је из вор но на пи сан у пр о зи, 
али ко ји је су штин ски ли шен ду бље фа бу ла тив но-си жеј не кон струк ци је! Да 
је пр во пе ва ње као сво је вр стан пр о лог да љој по ве сти из вр сно осми шље но, 
све до чи и то што су већ у ње му пред ста вље ни основ ни хр о но то пи (Твор че ва 
све тло сна пр о стран ства и на су прот њи ма мрач ни Ад као цар ство Са та не) и 
то кр оз упе ча тљи ву кр о ки-де скрип ци ју: та ко ђе је већ на са мом по чет ку тек-
сту ра ус по ста вље на као на ра тив норе флек сив на (у сти ху!), што би пре ма 
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мо дер ној те о ри ји пр о зе би ло нај бли же „ро ма ну-есе ју“ или „фи ло зоф ском 
ро ма ну“.

На ред но, дру го пе ва ње чи та о ца још ви ше при бли жа ва глав ној те ми 
де ла, ко ја ће се на ње го вом кра ју и отво ри ти (али не и ОТ КРИ ТИ!) – у нај-
бо љој тра ди ци ји књи жев не фан та сти ке и ро ман ти чар ске ми сте ри је. На ра тив 
је са да чи сти ји и до ми нант ни ји, ни жу се де скрип ци је „пред је ла не бе сних“ 
где на ра то ра – ко ји (ви де ће мо уско ро!) ни је глав ни ју нак по ве сти – до во ди 
„бе са мрт ни ан гел“. То су за пра во рај ски пре де ли – бо ра ви ште са мог Твор ца 
и ње го вих ан ђе о ских ле ги о на, чи ји је ег зал ти ра ни опис пр о жет по вре ме ним 
ди гре си ја ма, тач ни је – асо ци ја ци ја ма на дра ма тич на зби ва ња о ко ји ма ће се 
да ље го во ри ти, при по ве да ти, „из ве шта ва ти“. По след њи тер мин упо тре био 
сам да скре нем па жњу на чи ње ни цу ка ко Ње гош ула зе ћи IN ME DI AS RES 
(тј. пре ла зе ћи на глав ну те му и уво де ћи у ду бин ске сло је ве де ла!) и да ље 
ко ри сти древ ну на ра тив ну тех ни ку ко јом се по сти же илу зи ја објек тив но сти 
и ве ро до стој но сти, а то је „из ве штај о до га ђа ји ма“. С дру ге стра не, де скрип-
тив ни по тен ци ја ли овог пе ва ња (по гла вља?) не ис цр пљу ју се са мо у де таљ-
ним опи си ма за ди вљу ју ћих при зо ра (бож је па ла те, кру не, тр о на, и т. д.): 
сва ки де таљ има и до дат ни сми сао, ши ру зна чењ ску мре жу, на кра ју кра је ва 
– сво је вр сну оно стра ну и ме та фи зич ку су шти ну. „Слат ко вје ко ва ње“ као 
на чин оби та ва ња у Ра ју под ра зу ме ва Веч ност, али и не до ку чи ву по е зи ју 
Твор ца кр оз ко ју он исто вре ме но ства ра и оте ло вљу је соп стве не ви зи је и 
иде је: ов де ће се по но во (у мо ди фи ко ва ном, НЕ-ЗЕ МАЉ СКОМ ви ду!) по ја-
ви ти сан, то та јан стве но под руч је нај моћ ни јих, нај у зви ше ни јих и нај сло бод-
ни јих спо знај них и има ги на тив них пу те ше стви ја. У све тлом оку па ној „ку ли 
сно ви ђе ња“ – ко ја се (по ре чи ма ан ђе ла-во ди ча) сва ке ве че ри ка да до ђе вре ме 
„от ди ха“ и ов де по ја вљу је! – ра ђа ју се „но ве, див не, бе смрт не иде је“; оне, по-
ред оста лог, отва ра ју две ри Зна ња до ко јег је не мо гу ће дру га чи је до ћи. Та ко 
и на ра тор до ла зи до „јед но га ис точ ни ка ма лог“, са ко јег ће се (сле де ћи са вет 
свог не бе ског во ди ча!) на пи ти во де и оса мљен сти ћи до ви зи је соп стве ног 
усу да, тј. до ви зи је ес ха то ло шке тра ге ди је Чо ве ка: до исти не о „стра шној 
суд би“ људ ског па да у ма те ри јал ни свет – до исти не о ИЗ ГУ БЉЕ НОМ РА ЈУ...

...Ова ко пр о чи та на увод на пе ва ња Лу че ми кро ко зма све до че да ту ни је 
реч о „скри ве ној при по ве ци“, не го обр ну то – о су ве ре ном, ве о ма екс пли цит-
ном при по вед ном пр о се деу ко ји пе сник да је у сти хов ној фор ми (ка ко је то 
упра во за епо ху ро ман ти зма би ло по жељ но!), а не би ни шта из гу био ни да 
је све то из нео у пр о зном об ли ку. Лу ча ми кро ко зма као но ве ла или крат ки 
ро ман? Мо жда та ква прет по став ка де лу је пре ви ше иза зов но, на пр ви по глед: 
али, за пи тај мо се ко ју би фор му за ова кву те ма ти ку иза брао Ње гош да се ро-
дио не ко ли ко де це ни ја ка сни је, или да је жи вео сре ди ном 20. ве ка? Те о ри ја 
и исто ри ја књи жев но сти до ка за ле су да је пи са ње у оном об ли ку ко ји ми 
да нас на зи ва мо стих ре ла тив но но ва кон вен ци ја ко ја ни је пре о вла да ва ла све 
до кра ја сред њег ве ка; на про тив, чак су и из ра зи то по ет ска де ла за пи си ва на 
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у фор ми ко ју би смо да нас на зва ли „пр о зном“. На рав но, то не зна чи да су сва 
та де ла у се би са др жа ла пр о зни дис курс (на при мер, ли тур гиј ско пе сни штво 
сва ка ко ни је!), али Ње го ше во ре мек-де ло са др жи низ еле ме на та ка рак те ри-
стич них за при по вед не жан ро ве и си гур но би де ло ва ло аутен тич но и да је 
у та квој (пр о зној) фор ми на пи са но....

У при лог овој те зи нај бо ље го во ри да љи ток фа бу ла тив но-си жеј не кон-
струк ци је Лу че ми кро ко зма: на са мом кра ју II пе ва ња – ко је би смо сло бод но 
мо гли на зва ти и по гла вљем тог сво је вр сног по ет ског ро ма на – аутор уво ди 
мо тив по знат из фан та стич ке књи жев не тра ди ци је, ка да му се по сле ис пи-
ја ња чу до твор не во де кри стал но ја сно отва ра ју ви зи је као „у сви је тлом ли цу 
огле да ла“. Ви зи ја ко јом по чи ње III пе ва ње Ње го ше вог ро ма на у сти хо ви ма 
– иако би му се, с пра вом, мо гли до де ли ти и дру га чи ји жан ров ски епи те ти 
(по пут оп ште при хва ће ног „ре ли ги о зно-фи ло зоф ски еп“)! – ка рак те ри стич-
на је за ње го ву це ло куп ну по е ти ку: Све мо гу ћи се ди на свом та јан стве ном 
тр о ну „тво ри тел ном за њат по е зи јом“. За на ше га пе сни ка, ства ра лач ко-умет-
нич ки чин ни је са мо есте тич ке не го и ме та фи зич ке, ко смо го ниј ске, па и 
ес ха то ло шке при ро де: по ре дак ва се ље не и ње не ме та мор фо зе за пра во су 
пр о из во ди Бож је кре а ци је ко ја се мо же по ре ди ти са пе снич ком кре а ци јом; 
ипак, то се са мо де ли мич но мо же до ве сти у ве зу са по зна том кон цеп ци јом 
по е те као де ми јур га слич ног Бо гу, иако су им пр о сто ри де ло ва ња раз ли чи ти 
(пр вом је то ње гов ин тим ни ми кро ко смос, а дру гом све у куп ност ма кро ко-
смо са). Сход но на ве де ним иде ја ма, при по ве дач пра ви на ра тив но-вре мен ску 
ди гре си ју и вра ћа се у искон: сам Тво рац пре у зи ма уло гу на ра то ра под се ћа-
ју ћи при до шле ан ђе ле на оно што је би ло (и ка ко је би ло!) пре зби ва ња о 
ко ји ма „из ве шта ва“ Лу ча ми кро ко зма. Тво рац у ства ри при ча при чу о пр во-
бит ном Ха о су кр оз пра ста ру бај ков нопри по вед ну фор му лу („бе ше јед ном...“): 
по бе див ши сво јим деј ством тра гич но и мрач но ста ње, он је – до след но бај ков-
ном на ра ти ву – ус по ста вио хар мо ни ју, да кле све оно што би би ло до вољ но 
за истин ски, без вре ме ни и веч ни, „хе пи енд“ и бла го ста ње (усме ни при по-
ве дач би за вр шио фор му лом: „по сле су жи ве ли ду го и срећ но“, или не ком 
слич ном!). Дра ма ти чан обрт ко ји ди на ми зу је фа бу ла тив но-си жеј ну кон струк-
ци ју Лу че ми кро ко зма и уда ља ва је од мо де ла бај ке, отва ра се у мо мен ту 
Твор че вог на го ве шта ја Са та ни не по бу не у ко ју је уву чен и пра чо век, Адам, 
за јед но са сво јом вр стом. С об зи ром да се из ин то на ци је ди ја ло га са архан-
ге ли ма – али и из „уз гред них“ алу зи ја! – мо же на слу ти ти ка кав ће би ти ис ход 
ове дра ме и ка кву ће ка зну до би ти по бу ње ни ци пр о тив бо жан ског по рет ка 
(тј. пр о тив ва се љен ског Са вр шен ства ко је је у са мом би ћу При ро де!), на ра тор 
нас нео сет но из при по ве дач ког пер фек та и пре зен та уво ди у при по ве дач ки 
фу тур, ко ји ће у сле де ћим по гла вљи ма (пе ва њи ма) по ста ти сам пре зент на-
ра ци је.

Мо же се ре ћи да у да љем то ку тек ста Ње гош мај стор ски од ла же древ-
но ре то рич ко-сти ли стич ко пра ви ло IN ME DI AS RES, пле ту ћи не ко ли ко 
ди гре сиј ских уво да по пут нај ве ћих пред став ни ка мо дер не пр о зе: по ред оста-
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лог, он та ко мак си ма ли зу је и ре цеп циј ску на пе тост јер се већ од пр вих ре-
че ни ца оче ку ју ва жни до га ђа ји и при ча о њи ма, али без чвр шћих ин ди ци ја 
да ли ће се то до кра ја и оства ри ти или ће мо до жи ве ти ефе кат „из не ве ре ног 
оче ки ва ња“ (та ко ђе при ме рен мо дер ној умет нич кој пр о зи). Ова ква на ра тив на 
стра те ги ја (ка ко би то име но ва ла са вре ме на на ра то ло ги ја), до во ди глав ног 
ју на ка Лу че ми кро ко зма, Са та ну, ди рект но пред чи та о ца тек у IV пе ва њу 
(по гла вљу), да кле ка да је по ло ви на тек сту ре већ ми ну ла. Ме ђу тим, ни та да 
он не по кре ће ба зич не ни ти фа бу ла тив но-си жеј не кон струк ци је не го та ко ђе 
ди гре сиј ски кру жи око фун да мен тал не те ме: чо ве ко вог из го на из не бе ског 
цар ства и тра гич ког па да у ма те ри јал но. Још јед ном се по твр ђу је чи ње ни ца 
да је Пе тар II Пе тро вић Ње гош у овом де лу и пе сник и при по ве дач у исти мах: 
овај дру ги мо ме нат је из ра же ни ји јер по ет ска епи ка као жа нр не би мо гла 
ег зи сти ра ти (и не ег зи сти ра, у сво јој бо га тој тра ди ци ји!) кр оз пер ма нент на 
„од ла га ња“ и скре та ња са глав них то ко ва; пр о за мо дер ног сен зи би ли те та, 
на про тив, упра во на та квим те ме љи ма гра ди сво ју струк ту ру.

Овај оде љак Ње го ше вог ро ма на у сти хо ви ма би тан је и због то га што 
пре до ча ва Са та ни ну фи ло зо фи ју, у мно гим ди мен зи ја ма – од етич ке, по е-
тич ке и по ли тич ке, пре ко ко смо го ниј ске, па све до ре ли ги о зне и ес ха то ло шке. 
Он пр во бит ни Ха ос ви ди као сво је вр сни Рај, као истин ско Цар ство Сло бо де, 
као нај при род ни је и нај са вр ше ни је ва се љен ско ста ње: ње го ва пр о паст и ус по-
ста вља ње но вог (бо жан ског, Твор че вог) по рет ка у ова квој ин тер пре та ци ји 
до жи вље ни су као он то ло шка тра ге ди ја. Шта ви ше, он сма тра да Све мо гу ћи 
кри је пра ву исти ну о су шти ни Бив шег и Са да шњег, те да је ње го ва (Са та-
ни на) ми си ја – раз от кри ва ње тај ни и ус по ста вља ње но ве, срећ ни је и пот пу-
ни је Бу дућ но сти! За и ста, Са та ни но раз у ме ва ње ва се ље не и ње ног сми сла, 
као и све оп штег Сми сла, су штин ски је раз ли чи то од оно га ко је пре до ча ва 
ње гов не при ја тељ, „гор ди Вла дац не ба“ (ка ко га – не без иро ни је! – на зи ва): 
на ив но би би ло по ми сли ти да се ов де су ко бља ва ју са мо Зло и До бро – сим-
пли фи ко ва на те о ло ги ја уда ља ва Лу чу ми кро ко зма од ње них нај и за зов ни јих 
зна че ња и нај ре ле вант ни јих до ме та... Зна че ња и до ме та ко ји су ов де да ти 
ви ше као ре флек сив не ди ле ме и пи та ња не го као не дво сми сле не те зе или 
од го во ри: мо жда нај дра го це ни ја бо жан ска искра у чи та о цу (али и Чо ве ку 
као Би ћу) под ра зу ме ва баш мо гућ ност из бо ра из ме ђу Цар ства Сло бо де и 
цар ства Ну жно сти, из ме ђу иде ја Хар мо ни је и Ха о са као аутен тич ног По-
рет ка, из ме ђу мо но фо ниј ског и по ли фо ниј ског Све та, из ме ђу Јед ног и Мно-
штва, из ме ђу ко хе рент ног и дис пер зив ног Иден ти те та... Тач ни је, из ме ђу 
ши ро ког спек тра мо гућ но сти са др жа них у пр о сто ру ко ји на ве де ни (и не на-
ве де ни) опо зит ни по ло ви оцр та ва ју: из бор не че га мо жда не ис кљу чу је Оно 
Дру го, уко ли ко сам тај из бор не са гле да ва ап со лут ну Ствар ност у цр но-бе-
лој тех ни ци, тј. уко ли ко ни је по вр шно-ис кљу чив?!

На рав но, та ква вр ста из бо ра не мо же се оче ки ва ти ка да је реч о суд бо-
но сном бо ју Бо га и Са та не (V пе ва ње), чи ји су ду хов ни окви ри и ду бин ски, 
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ко смо го ниј ски сми сао на го ве ште ни у прет ход ним по гла вљи ма. Опис бит ке 
ов де је дат де таљ но, еп ска на ра ци ја усред сре ђе на је на ње не фи не се, али не 
за не ма ру ју се ни оста ли аспек ти – по себ но они ве за ни за Ада ма (тј. Чо ве ка) 
и ње го ву ег зи стен ци јал ну дра му, де тер ми ни са ну упра во опи са ним до га ђа-
јем. Ко ле бљи ва при ро да људ ског би ћа, тј. ње го ва не стал ност и пер ма нент не 
сум ње, пред ста вље не су кр оз сли ку Ада мо вог по вла че ња са по при шта тре-
ћег да на бит ке и искре ног по ка ја ња што је – по ве ро вав ши Са та ни – устао 
пр о тив све мо гу ћег Твор ца. Ка зна ко ју ће људ ски род по не ти на из глед је 
бла жа од оне на ко ју ће би ти осу ђе ни они ко ји су до кра ја оста ли вер ни Са-
та ни: уме сто веч ног пре би ва ња у Аду (Па клу), Ада мов род би ће ба чен „на 
шар мрач ни нео б дје лан не ки... ђе бла жен ства спо мен иш че за ва“, око ван лан-
ци ма ма те ри је и те ле сне ег зи стен ци је. Дво сми сле ност ова кве бож је „ми ло-
сти“ отва ра се већ са мом чи ње ни цом да се ћа ње на не бе ско „бла жен ство“ у 
том но вом об ли ку по сто ја ња иш че за ва: да ли је он да пад на Зе мљу и у жи вот 
ка кав се та мо жи ви ЗА И СТА спа се ње из Па кла, или упра во је дан дру га чи ји 
Па као са чи њен од ужа са Ма те ри је и (под)све сне че жње за Не бом, тј. за ду-
хов ним бит ком и соп стве ном пре ег зи стен ци јом?!

Из Ње го ше ве пер спек ти ве та кав раз вој је не ми но ван и он пред ста вља 
сво је вр сно ис ку ше ње Чо ве ко во, али и на ду на ис ку пље ње у Веч но сти – ако 
је за слу жи: „што сам јед ном вјен ча бе смр ти јем / смрт ну ко су ис пи та ти не-
ће“, ка же у V пе ва њу „пре ми ло сни Отац“! Иако је опис оно стра не бит ке 
ов де го то во хо ме ров ски „ства ран“, очи та је и ње на ме та фи зич ка по за ди на: 
ни су су ко бље ни са мо бож ји и де мон ски ле ги о ни не го Смрт и Бе смрт ност, 
Вре ме и Веч ност, Те ло и Ду ша, фи зич ко и астрал но, де тер ми ни са но и бес-
крај но... Оту да та ко де таљ ни опи си Ада у ко јем ће за на век би ти за то че ни 
Са та на и ње го ви по кло ни ци, оту да и крај бит ке че твр то га да на ни је обе ле жен 
хим нич ним сла вљем по бед ни ка не го ука зи ва њем на веч не стра хо те и мрач-
не пре де ле ко ји пред ста вља ју он то ло шку коб по ра же них. Еп ски опис бит ке 
у на ве де ном по гла вљу Лу че ми кро ко зма ве зу је за на ра тив ну тех ни ку ва жну 
ди мен зи ју сим бо ло ги је и фи ло зоф ске ре флек си је, ко ја де лу је ср од ни је мо-
дер ном ро ма ну-есе ју или пак ин тер тек сту ал ној пост мо дер ној пр о зи не го 
тра ди ци о нал ним при по вед ним или еп ско-по ет ским па ра диг ма ма (ако при-
хва ти мо да је Ње гош оства рио свој ге ни јал ни спев као ро ман у сти хо ви ма!). 
По след ње (VI) по гла вље, ко је би се мо гло на зва ти ПО ЕН ТОМ, нај о чи глед-
ни је до ка зу је прет ход но ре че но: оно је у зна ку ду гог мо но ло га, где се Све-
ви шњи обра ћа ску пу сво јих са ве зни ка на кон по бе де – ме ђу тим, тај мо но лог 
слич ни ји је „уну тра шњем мо но ло гу“ не са мо као пр о зном пр о се деу не го и 
као оп штем ин тро спек тив ном, ауто ре флек сив ном на че лу.

У сре ди шту на ве де ног мо но ло га је Чо ве ко ва тра ге ди ја, ње гов он то ло шки 
удес за ко ји сам сно си од го вор ност: сло бод на во ља ин те ли гент них би ћа и 
мо гућ ност соп стве них из бо ра (са гла сно тој во љи!) је сте бож ји за кон и ко-
смо ло шка пре ми са, те ка зна ко ју је људ ски род до био због по др шке Са та ни 
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у по чет ку де лу је и пре ве ли ка и пре ма ла у исти мах (у кон тек сту истин ске 
сло бо де Ада мо вог из бо ра!)... Пи та ње да ли је го ра ка зна чи та вог де мон ског 
со ја пред во ђе ног Са та ном (веч но бив ство ва ње у Па клу) или она ко ју за до би-
ја људ ски род – та ко ђе веч ним! – па дом у ма те ри ју и бив ство ва њем на Зе мљи, 
оста је без ја сног од го во ра. Упра во сто га, ова ко кон ци пи ра на чо ве ко ва ег зи-
стен ци ја слу ти на оно што ће се де це ни ја ма по сле Ње го ша пр о мо ви са ти 
ро ма ном ап сур да: иде ја да се тек пу тем смр ти осло ба ђа мо и вра ћа мо свом 
пра вом Би ћу, под ра зу ме ва да је ово зе маљ ски жи вот ипак Си зи фов труд – 
пр о жи вео се бо ље или ло ши је, све јед но. Ако је те ло са мо гр об ни ца ду ше, 
ако су Ада мо ви по том ци ли ше ни се ћа ња на сво је ес ха то ло шко по ре кло („ка 
да не бо ни је су гле да ли“), ако је Тво рац до вео Смрт на Зе мљу да би се сва ки 
по је ди нац јед ном вра тио „у жи вот ду хов ни“, он да то зна чи и да је сло бод на 
во ља љу ди огра ни че на упра во њи хо вом дво стру ком при ро дом ко ја је од раз 
пра и скон ске не бе ске бит ке, те ма ти зо ва не у Лу чи ми кро ко зма. „Али ад ско 
пр о кле ти је ду ха / чо вје ка ће че шће пље ни ва ти“, ка же Ње гош при кра ју ово-
га пе ва ња-епи ло га, чи ме са мо пот цр та ва ап су рд ност на ше га ово зе маљ ског 
би ти са ња, али и тра га ње за До бро том и Прав дом у ње му: до ду ше, та кво 
тра га ње има оно стра ну свр ху на ко ју нас је Све ви шњи под се тио (и ва зда 
под се ћа!) ова пло ће њем Ису са Хри ста и ње го вом ми си јом на овом све ту. Ко-
смо ло ги ја Ње го ше вог ро ма на у сти хо ви ма та ко се за о кру жу је, ну де ћи на кон 
ха о тич ног по чет ка и тра гич ног сре ди шта – су штин ски хар мо ни чан крај и 
на ду на Веч ност... Зе мља као „ужа са ка те дра“ и „гње зди ли ште чо вјеч ке не-
сре ће“ ука зу је се као пр о ла зна ста ни ца на Пу ту ко ји нас ко нач но во ди По-
чет ној Тач ки: или, ка ко је то за пи сао ве ли ки по ет ски ал хе ми чар Ђор ђе Мар-
ко вић Ко дер, „ОДА КЛЕ СИ, ОНА МО ЋЕШ ПО ЋИ...“!

Да ли се пе сник-при по ве дач Лу че ми кро ко зма ова квим раз ре ше њем 
дра ме ко ја је те ма ње го вог де ла ука зу је ви ше као тра ди ци о нал ни (до ду ше, 
не ка нон ски!) хри шћан ски те о лог или као мо дер ни фи ло зоф ски ми сли лац? 
Да ли ан тро по ло ги ју и ко смо ло ги ју Ње го ше вог ро ма на у сти хо ви ма мо же мо 
са гле да ти пре вас ход но у ре ли ги о зном ко нтек сту или она отва ра вра та сло-
бо до ум ни јих ег зи стен ци јал них и ег зи стен ци ја ли стич ких ди ле ма? Нај зад, 
да ли тек сту ра Лу че ми кро ко зма са вре ме ном чи та о цу де лу је ви ше као „по е зис“ 
или као на ра тив – „ро ман у сти хо ви ма“ (или „сти хо ва на по вест“, ка ко је не-
рет ко Ви кен ти је Ра кић на зи вао сво је де се те рач ке ре ли ги о зне епо ве ко је је 
наш вла ди ка-пе сник по зна вао)? Ово по след ње пи та ње ни је де тер ми ни са но 
је ди но жан ров ским и стил ско-по е тич ким ни јан са ма, не го за ди ре у би ће 
умет но сти је зи ка уоп ште: јер, са мо нај ве ћа де ла мо гу успе шно функ ци о ни-
са ти ми мо ли те рар них и оста лих кон вен ци ја ко је су ва жи ле у вре ме њи хо вог 
на ста ја ња... Ре ла ти ви зуј мо, да кле, и те му мог огле да, ап со лу ти зу ју ћи на тај 
на чин ак си о ло шки ста тус Лу че ми кро ко зма: Пе тар II Пе тро вић Ње гош ов де 
је и при по ве дач и пе сник, по пут Цр њан ског у Се о ба ма (на рав но у ин вер зи ји 
до ми нант них жан ров ских озна ка!), тим пре што естет ски по тен ци ја ли ово га 
де ла омо гу ћу ју да их сва ки но ви ре цеп циј ски хо ри зонт из но ва ре ин тер пре ти ра...
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Sava Damjanov

NJEGOŠ AS NARRATOR

S u m m a r y

Nje gosh’s Light of Mic ro cosm can be seen in its ori gi nal form, as an epic work in 
ver se, but al so as an act which is ap pro ac hing its dis tin cti ve nar ra ti ve pr o se di sco ur se. In 
the era of ro man ti cism is just a “no vel in ver se” – thanks to Pus hkin – was the ideal form 
of storytel ling that will le a ve the re alm of po e try and will al so con so li da te two dif fe rent 
di men si ons of lan gu a ge’s art. In the con text of con tem po rary li te ra tu re, such over gen res 
sta tus text is very to pi cal, as our po et to that to day lo oks mo dern – as well as al low him 
to phi lo sop hi cal and ot her se man tic nu an ces of this ma ster pi e ce.

Key words: Petar II Petrović Njegoš, Light of Microcosm, novel in verse
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Иван Негришорац

РЕЦЕПЦИЈА ЊЕГОШЕВОГ ДЕЛА НА СТРАНИЦАМА  
МАТИЧИНОГ ЛЕТОПИСА (1831–1852): ПРИЛОЗИ  
ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА И ЈОВАНА СУБОТИЋА

Аутор ис пи ту је об ли ке ре цеп ци је Ње го ше вог де ла на стра ни ца ма 
Ле то пи са у пе ри о ду од 1831. до 1852. го ди не, а по себ ну па жњу по све ћу је 
тек сто ви ма Те о до ра Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа. По во дом пр ве аутор-
ске књи ге Пу сти њак це тињ ски Па вло вић је 1834. го ди не ја сно ис та као 
Ње го ше ву срп ску на ци о нал ну са мо свест и ро ман ти чар ску осно ву ње го ве 
по е ти ке, чи ме је за по че та пр ва озбиљ ни ја књи жев но кри тич ка ва ло ри за ци ја 
ње го вог де ла. По том је то ком 1837. и 1838. го ди не, за вре ме Па вло ви ће вог 
уред нич ког ра да, Ње гош об ја вљи вао сво је тек сто ве у Ле то пи су, али по сле 
то га то ви ше ни је чи нио. У том ка сни јем пе ри о ду Ле то пис је, ме ђу тим, 
об ја вљи вао би бли о граф ске бе ле шке о Ње го ше вим књи га ма. Го ди не 1845. 
Ње гош се, упла тив ши при лог од 100 фо рин ти, упи сао за чла на Ма ти це 
срп ске, а 1847. је Би бли о те ци Ма ти це срп ске по слао 1 при ме рак Лу че ми кро
ко зма и 5 при ме ра ка Гор ског ви јен ца. Го ди не 1852. у Ле то пи су је об ја-
вље на ко ме мо ра тив на бе се да ко ју је, по во дом Ње го ше ве смр ти, у Бе чу 
одр жао та да шњи уред ник ча со пи са Јо ван Су бо тић. У овом тек сту је пр ви 
пут да та за о кру же на оце на о Ње го шу вла да ру, вла ди ки и пе сни ку, а ти ме 
су по ста вље ни осно ви за раз вој Ње го ше вог кул та у срп ској књи жев но сти 
и кул ту ри, као и кул та Цр не Го ре као Срп ске Спар те. До при нос Ле то пи са 
и Ма ти це срп ске, као и ње них де лат ни ка Те о до ра Па вло ви ћа и Јо ва на 
Су бо ти ћа, у про це су уста но вља ва ња вред но сног си сте ма и аде кват не срп-
ске кул ту ре се ћа ња је од нај ве ћег мо гу ћег зна ча ја.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Те о дор Па вло вић, Јо ван 
Су бо тић, срп ска књи жев ност, ро ман ти зам, пред ро ман ти зам, кла си ци зам, 
ре цеп ци ја, књи жев на кри ти ка, кул ту ра, кул ту ра се ћа ња, Цр на Го ра

Ма ти ца срп ска је ме сто где се свест о вред но сти и зна ча ју Ње го ше вог 
де ла си сте мат ски не го ва ла. Ни је, при том, реч са мо о оп штем ста њу ду ха ко је 
су, на ро чи то, кре и ра ли при пад ни ци по кре та Ује ди ње на омла ди на срп ска1 

1 У свом тек сту „Зна чај и за да так срп ске омла ди не“, об ја вље ном у За ста ви 18. VII 
1866. бр 46, Све то зар Ми ле тић је ука зао на зна чај ини ци ја ти ве беч ке За дру ге мла дих Ср ба ља 
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око ко јег се од сре ди не 60-их го ди на XIX ве ка, у нај ве ћој ме ри, об ли ко вао 
свет срп ског ро ман ти зма, а у ње го вом скло пу и чи тав култ Ње го ша и ње го-
вог де ла, као и култ Цр не Го ре. Тај по крет, Ми ле ти ћев и ми ле ти ћев ски,2 
при су тан на мно го на чи на у Ма ти ци срп ској, учи нио је да се пред ста ва о 
Цр ној Го ри као Срп ској Спар ти утвр ди упра во она ко ка ко су о Цр ној Го ри 
ми сли ли нај бо љи ме ђу Цр но гор ци ма, а пре свих сам Ње гош и чи та ва вла-
дар ска по ро ди ца Пе тро вић. Та кво оп ште ста ње ду ха не сум њи во је ути ца ло 
на то да се лак ше ство ри по ме ну ти култ, те да све оно што је о Ње го шу би-
ло из ри ца но, на ра зним стра на ма где се ши ри ла срп ска штам па на реч, па и 
у Ма ти ци и ње ним пу бли ка ци ја ма, да све то пад не на плод но тло и да се 
ви ше стру ко при ми и умно жи.3

На чин на ко ји су Цр на Го ра и це ло срп ство раз у ме ва ли ма ле ну, али 
хе рој ску Срп ску Спар ту, не сум њи во је пред ста вљао кључ ну прет по став ку 
за из град њу не са мо кул та Цр но го ра ца не го и кул та са мо га Ње го ша. Ипак, 

„Зо ра“, а по себ но у кон тек сту на ро да „ко ји је у ви ше др жа ва рас ко ма дан“. Ука зу ју ћи на то да 
„жи вот це ли не иште при ло га – жр тве по је ди ни“, а „жи вот на ро да, тј. скуп сви ју по ко ле ња, 
иште жр тве по је ди ни по ко ле ња“, он за кљу чу је да „на род срп ски тре ба да кле љу ди ко ји су 
у сва кој стру ци гра ђан ског и јав ног жи во та на свом ме сту, али и та ки љу ди ко ји не ће сво је 
ум не си ле за ко па ти, или ји са мо за се бе и сво ју по ро ди цу упо тре би ти, не го ко ји ће хте ти исте 
и на оп шту на род ну ко рист са жр твом сво га вре ме на, тру да, сво је мо рал не и ма те ри јал не сна-
ге упо тре би ти.“ Та кав по крет пре по ра ђа ња је нео п хо дан „ако же ли мо да на род наш бу дућ-
но сти има“, а та ко не што мо гу ће је из ве сти је ди но „с мла дим на ра шта јем, с бу ду ћим по ко-
ле њем на ро да, с пред стра жом уз ви ше ни ји на род ни ми сли, же ља и те жња“. Ис ти чу ћи да за 
та ко не што „ну жна је кул ту ра ср ца и ума, чув ства и ка рак те ра, ко ја се не до би ја то ли ко у 
школ ским ска ми ја ма, и у књи га ма, не го у ве ли кој шко ли жи во та, у јав но сти, у дру штви ма 
и скуп шти на ма, жи вим са у че шћем у јав ном жи во ту и са о бра шта јем жи ве ре чи“, Ми ле тић 
ве ли да је за та ко не што нео п ход но „удру жи ва ње омла ди не“. Јер, „тек се у дру штву отва-
ра ју мла да ср ца ме ђу соб но с по ве ре њем, ме ђу соб но се упо зна ју, же ље и на де на ро да сво га 
ме ђу соб но са оп шта ва ју, и раз гре ва се у њи ма онај пла мен ро до љу би ја и оду ше вље ња, ко ји 
је услов да се мла ди на у че и на вик ну, ум не и мо рал не си ле сво је, кад у жи вот сту пе, не са мо 
се би, не го и на ро ду по све ти ти.“ Ви де ти: Све то зар Ми ле тић, О срп ском пи та њу, из бор и 
пред го вор Че до мир По пов, Ор фе ус – Град ска би бли о те ка, Но ви Сад 2001, стр. 166–171.

2 Ва си ли је Ђ. Кре стић ука зу је на то да је гру па кон зер ва тив них по ли ти ча ра во ди ла 
оштру бор бу про тив Ми ле ти ћа и ње го ве по ли ти ке, али да ни је има ла вид ни јих успе ха, на-
ро чи то кад је реч о омла ди ни. „Кле ри кал них и кон зер ва тив них схва та ња, све сни да су 
ма ло број ни и са сла би јом по др шком у на ро ду, би ли су при ну ђе ни да се до дво ра ва ју час 
Бе чу, час Бу дим пе шти, ка ко би уз њи хо ву по моћ што успе шни је во ди ли бор бу про тив срп-
ске опо зи ци је. Они су се бо ри ли за сва ко ме сто, за сва ку уста но ву у свим под руч ји ма јав ног 
жи во та Ср ба. Због то га су 1867, на дру гој скуп шти ни Ује ди ње не омла ди не срп ске, по ку ша ли 
свој На пре дак да на мет ну срп ској омла ди ни у Аустро у гар ској као слу жбе ни ор ган. Из но се ћи 
тај пред лог, твр ди ли су да је На пре дак „до сто јан стве ни пред став ник срп ске жур на ли сти ке“, 
да ни је као За ста ва „лај бжур нал“, стран чар ски, јед но стран и при стра сан лист. Сто је ћи 
чвр сто уз по ли ти ку Ми ле ти ћа и ње го ве За ста ве, скуп шти на је тај пред лог од ба ци ла, па је 
За ста ва све до за бра не ра да Ује ди ње не омла ди не срп ске за сту па ла ин те ре се ње ног нај број-
ни јег ли бе рал но-де мо крат ског кри ла.“ Ви де ти: Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790–
1918, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2013, стр. 279–280.

3 Ре ле вант не при ло ге о овој те ми, об ја вље не на стра ни ца ма Ле то пи са, при ре дио је 
Бо жи дар Ко ва чек у књи зи „фо то тип ског ко ла жа“ Цр но гор ске и при мор ске те ме у пр вих сто 
бро је ва Ле то пи са Ма ти це срп ске, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2003.
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чи ње ни це пре суд не за ре цеп ци ју Ње го ша не на ла зе се у до ме ну ко лек ти ви-
те та не го у са мом Ње го шу и ње го вом де лу: то де ло је ко ли ко ја ко, из ри чи то 
и ја сно то ли ко и ра фи ни ра но у раз у ме ва њу све та, бо га то у спле то ви ма зна че-
ња и плод но у за там њи ва њу пре ви ше ја сних ме ста. Је дин стве ност и не по но-
вљи вост Ње го ша као умет ни ка учи ни ле су да он по ста не и оста не нај ве ћа и 
нај ста бил ни ја вред ност срп ске књи жев но сти. Ка ко вре ме од ми че и ка ко се 
умно жа ва ју на чи ни зло ћуд ног чи та ња овог пе сни ка, по ста је све очи глед ни је 
ко ли ко је он, из ми чу ћи ра зним об ли ци ма ма ни пу ла ци је и на сил ног чи та ња, 
ство рио де ла ко ја оста ју не пре ва зи ђе на, аутен тич на и су ро во ори ги нал на, 
бар оно ли ко ко ли ко је исти та кав и жи вот на ро да ко ји он опи су је. 

 Ње гош пе сник, вла ди ка и вла дар пра ћен је у Ма ти ци срп ској ве о ма 
жи во, а мно штво при ло га у ду гом вре мен ском ни зу све до на ших да на ја сно 
све до че о то ме ка ко је сте пен ин тен зи те та са ко јим је оце њи ва но ње го во 
де ло по сте пе но ра стао, али и ис ка зи вао ка рак те ри стич не успо не и па до ве. 
Ма ти чин Ле то пис је, без сум ње, кључ на пу бли ка ци ја у срп ској кул ту ри 
ко ја је јав но сти скре ну ла па жњу на Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и о ње го вом 
де лу по че ла ак тив но да све до чи. Шта ви ше, Ма ти ца срп ска, тач ни је њен 
цен трал ни књи жев ни ча со пис је на го ве стио ње го ву по ја ву пре не го што је 
мла ди Ра ди вој Ра де Пе тро вић по стао вла ди ка Пе тар II Пе тро вић Ње гош. 
Го ди не 1831. Ле то пис,4 под уред ни штвом Јо ва на Ха џи ћа / Ми ло ша Све-
ти ћа и ње го вог по моћ ни ка Па вла Ста ма то ви ћа,5 до нео је „жа лост ну вест“ 
(не пот пи са ну), да „мно го за слу жниј вла ди ка Цр не Го ре“ Пе тар Пе тро вић от 
Ње гуш „пре се лио се у веч ност 18. ок то бра 1830. го ди не“, а вест се за вр ша ва 
пи та њем: „Тко ће му у до бро де те љи и др жа ви до стој ниј на след ник би ти?“ 
За Јо ва на Ха џи ћа, тј. Ми ло ша Све ти ћа, ауто ра овог тек ста, на зна че но пи та-
ње би ло је ве о ма дра ма тич но јер ни је би ло ни ма ло ла ко на сле ди ти та квог 
јед ног му дрог и за слу жног вла ди ку као што је то био Пе тар I. А о то ме ко-
ли ко је за Цр но гор це и Цр ну Го ру то би ло те шко пи та ње по сто ји до вољ но 
исто риј ских по да та ка и све до чан ста ва: сви они го во ре о то ме ка ко, упр кос 
ја сном те ста мен ту пре ми ну лог ми тро по ли та Пе тра I, но ви вла ди ка ни је иза-
бран без из ве сних сум њи, от по ра и оспо ра ва ња.6

4 Серб скиј ле то пис, год. VII, 24, 1, 1831, стр. 136.
5 О то ме ви де ти текст „Ха џић-Ста ма то ви ћев Ле то пис“, у: Жи ван Ми ли са вац, Исто

ри ја Ма ти це срп ске 1826–1864, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1986, стр. 233–246. Ха џи ће во 
аутор ство над тек стом „жа лост не ве сти“ по твр ђу је и Ма ти чин би бли о граф Мар ко Ма ле тин; 
ви де ти ње го ву књи гу Са др жај Ле то пи са Ма ти це срп ске 1825–1950, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 1968, стр. 318. 

6 Пе тар I умро је 18/ 30. ок то бра 1830, а већ 20. ок то бра, тј. 1. но вем бра по но вом ка лен-
да ру, цр но гор ски и брд ски гла ва ри су, упр кос по сто ја њу дру га чи јих пред ло га, Ра да То мо вог 
при зна ли за по гла ва ра Цр не Го ре. О то ме ви де ти: Јеф то Ми ло вић, Ње гош у сли ци и ри је чи, 
Гра фич ки за вод, Ти то град 1974, стр. 19–27.
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1. Те о дор Па вло вић о мла дом Ње го шу 

Три го ди не ка сни је, опет на стра ни ца ма Ле то пи са, по ја ви ли су се пр ви 
писaни ко мен та ри о пе снич ким де ли ма на след ни ка све тог Пе тра Це тињ ског. 
У Ма ти чи ном Ле то пи су ко ји је уре ђи вао Те о дор Па вло вић, 1834. го ди не, у 
че твр тој све сци за ту го ди ну, а по во дом из ла ска из штам пе збир ке Пу сти њак 
це тињ ски (Це ти ње 1834), у ру бри ци „Сме си це“ по ја вио се пр ви кри тич ки 
при каз не ког Ње го ше вог де ла. По мен Ње го шев у ли те ра ту ри ја вља се од 
1830. го ди не, али све до овог Па вло ви ће вог тек ста реч је ма хом о бе ле же њу 
Ње го ше вог име на у окви ру спи ско ва пре ну ме ра на та на по не ку књи гу или 
у окви ру ка квих пу то пи са, те исто риј ско-по ли тич ких или ге о граф ских рас-
пра ва, но ви нар ских из ве шта ја и ре пор та жа и сл. Текст у Ле то пи су ни је 
аутор ски пот пи сан, али је ње гов аутор, без сум ње, та да шњи уред ник ча со-
пи са Те о дор Па вло вић.7

О Те о до ру Па вло ви ћу и ње го вим за слу га ма за срп ску кул ту ру пи са но 
је у ви ше на вра та. За ни мљи во је, ме ђу тим, осмо три ти ка ко су га ви де ли ње-
го ви са вре ме ни ци. У сво јој бе се ди на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, од-
но сно у тек сту под на сло вом „То дор Па вло вић и ње гов по ло жај у жи во ту 
на ше га на ро да“, Јо ван Су бо тић је ис ти цао Па вло ви ће ве за слу ге за очу ва ње 
и уре ђи ва ње Ле то пи са, за об на вља ње Ма ти це, по кре та ње и уре ђи ва ње ли сто-
ва Серб ски на род ни лист, Серб ске на род не но ви не и Дра го љуб, за но ви нар ску 
де лат ност, те укљу чи ва ње мно гих љу ди у Ма ти цу, а по себ но Са ве Те ке ли је. 
Су бо тић ис ти че да „ње го вим по сре до ва њем при сту пи ли су Ма ти ци срб ској“ 
мно ги за слу жни ци, а ме ђу њи ма је и „Пе тар цр но гор ски вла ди ка“.8 У сво јој 
Ав то би о гра фи ји Јо ван Су бо тић је о Те о до ру Па вло ви ћу, из ме ђу оста лог, 
на пи сао и сле де ће по хвал не ре до ве: „Па вло вић је био осо би та при ро да; фак-
тор у на шем ли те рар ном и по ли тич ком жи во ту вр ло зна ме нит. Без ду бљег 
знан стве ног из о бра же ња, осе ћао је ду бо ко све ле по и ви спре но у умет но-
сти ма, и све по тре бе на ше га на ро да.“9 

У срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји о Те о до ру Па вло ви ћу се, та ко ре ћи, 
и не го во ри кад је реч о исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке, па оту да ње го-
вих тек сто ва не ма у елит ној би бли о те ци „Срп ска књи жев на кри ти ка“ у 25 
књи га, од но сно у дру гој књи зи тог ни за За сни ва ње на ци о нал не кри ти ке 
(прир. Дра ги ша Жив ко вић, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, Но ви Сад – Бе о град 1983). Нај че шће се по ми ње Па вло ви ће ва де лат ност 

7 Ње го шев би бли о граф Љу бо мир Дур ко вић Јак шић текст у Ле то пи су свр ста ва ме ђу 
ано ним не при ло ге, али Ле то пи сов би бли о граф Мар ко Ма ле тин не ма сум ње око то га да је 
Те о дор Па вло вић аутор по ме ну тог кри тич ког при ка за. О то ме ви де ти: Љу бо мир Дур ко вић 
Јак шић, Би бли о гра фи ја о Ње го шу, Про све та, Бе о град 1951, стр. 14; Мар ко Ма ле тин, нав. 
де ло, стр. 193.

8 Ле то пис Ма ти це срп ске, 1872, књ. 114, стр. 212.
9 Јо ван Су бо тић, Ав то би о гра фи ја. Пр ви део: Иди ла, при ре дио Ти хо мир Осто јић, при-

пре мио за штам пу Са ва Да мја нов, Град ска би бли о те ка, Но ви Сад 2009, стр. 149.
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у Ма ти ци срп ској, а ту не ма ни ка кве ди ле ме да је он не са мо јед на од нај ва-
жни јих осо ба у пе штан ском пе ри о ду раз во ја уста но ве не го је и осо ба ко ја је 
нај за слу жни ја за уте ме ље ње не ких трај них об ли ка Ма ти чи не де лат но сти 
(пре све га Матичинe Би бли о те ке и Му зе у ма). Оту да исто ри чар уста но ве 
Жи ван Ми ли са вац ис ти че: „Па вло вић, пр ви Ма ти чин про фе си о нал ни се-
кре тар, на сто јао је да од Ма ти це на чи ни жи ви цен тар кул тур ног жи во та 
Ср ба у Угар ској. У то ме је у не ма лој ме ри и ус пео. Он је, уз то, имао да из-
др жи на ле те де сног, кон зер ва тив но-кле ри кал ног, кри ла та да шње срп ске 
бур жо а зи је, пот по мог ну тог од са мих цр кве них вр хо ва, и у тој бор би је ус пео 
да Ма ти цу одр жи у кур су ка кав су же ле ли не са мо нај на пред ни ји гра ђан ски 
сло је ви код Ср ба, не го ка ко се схва та ла бор ба за на ци о нал ни иден ти тет и 
код оста лих по ро бље них сло вен ских на ро да у Аустри ји.“10 Уоби ча је но је 
ми шље ње да Па вло ви ћев нај ва жни ји до при нос је сте уред нич ки, пу бли ци-
стич ки и жур на ли стич ки, па је у исто ри ји срп ске штам пе ис ти ца на ње го ва 
бла го твор на ми си ја. Оту да Пе тар В. Кре стић оце њу је: „основ ни за да так ње-
го вог књи жев но-пу бли ци стич ког и прак тич ног ра да био је да ука же на оно 
што је не здра во и сла бо у срп ском дру штву, ко ји су ње го ви го ру ћи про бле-
ми, и да исто вре ме но по ну ди мо гу ће и ко ри сне од го во ре ка ко та пи та ња раз-
ре ши ти или пре ва зи ћи.“11

Упр кос ова квим оп штим оце на ма, књи жев но кри тич ка ва жност Па вло-
ви ће вог тек ста о Ње го ше вој пр вој књи зи ве о ма је ве ли ка. У том тек сту је 
мла ди сти хо тво рац, ко јем је та да тек 21 го ди на, оце њен из ван ред но ви со ко, 
а ње му је по све ћен текст ко ји, жан ров ски по сма тра но, ни је са мо при мер 
кри тич ког при ка за не го и при мер ја сно сти ли зо ва не све ча не бе се де. По сле 
по да та ка о де лу, о то ме где је оно на пи са но („Спи сао у Цр ној Го ри на Це ти-
њу 1833. го ди не“) и где об ја вље но („Це ти ње у Штам па ри ји Цр но гор ској 
1834“), усле ди ће пра ви бе сед нич ки из лив ра до сти што се де си ло оно што је 
пред мет ове рас пра ве. Па вло ви ћа ус хи ћа ва чи ње ни ца да се штам па ри ја по-
но во по ја вљу је у Цр ној Го ри: „Да кле опет и у Цр ној Го ри штам па ра серб ска! 
О! ка ко ми слад чај ше чув ство ра до сти ду шу убла жа ва што Сер бљем ту вест 
со об шти ти мо гу.“12 Па вло вић не ка же то из ри чи то, али је очи глед но да на 
уму има чи ње ни цу да је по че так срп ске штам па не књи ге ве зан упра во за 
Цр ну Го ру, за град Обод, на ко јем је Ђу рађ Цр но је вић 1492. го ди не об ја вио 
не ко ли ко ва жних бо го слу жбе них књи га, а ме ђу њи ма пре све га Ок то их. 
Об на вља ње штам па ри је ва жно је не са мо за Цр ну Го ру не го и за це ло срп-

10 Жи ван Ми ли са вац, нав. де ло, стр. 911–912.
11 Пе тар В. Кре стић, „Пред го вор“, у: Иза бра ни тек сто ви Те о до ра Па вло ви ћа, Исто-

риј ски ин сти тут, Бе о град 2007, стр. 19. О Па вло ви ће вом зна ча ју за раз вој срп ске штам пе 
ви де ти: Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској 1791–1914, Ма ти ца срп-
ска, Но ви Сад 1980; Пе тар В. Кре стић, Пре ча ни и Шу ма дин ци: Те о дор Па вло вић и „Серб ске 
на род не но ви не“ о Кне же ви ни Ср би ји, Исто риј ски ин сти ту СА НУ – Ма ти ца срп ска, Бе о град 
– Но ви Сад 1996.

12 Серб скиј ле то пис, 1834, год. X, 39, 4, стр. 140–141.
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ство; то ни је са мо ло ка лан до га ђај не го до га ђај од оп ште на ци о нал ног зна-
ча ја. Оту да и раз ло зи за ова ко из ра зи то бе сед нич ко по ди за ње то на.

Дру ги раз лог за ра дост је сте чи ње ни ца да се де ло пе снич ког ду ха нај зад 
по ја вљу је и у Цр ној Го ри. „Му зе да кле и Цр ну Го ру по здра ви ше!“,13 ве ли 
Па вло вић, а при том је, очи глед но, сма трао да ра зна спи са тељ ска де ла и ње-
го ви ауто ри (за ко је је тог тре нут ка он мо гао зна ти) ви ше при па да ју исто ри ји 
пи сме но сти не го што је су дар Му за, тј. По е зи ја у пра вом сми слу ре чи. За то 
је он, не баш без раз ло га, у Ње го шу пре по знао пр ви пе снич ки из раз на тлу 
Цр не Го ре. На рав но, ка сни ја ис тра жи ва ња по ка за ће да то ни је баш са свим 
та ко, те да по сто ји тра ди ци ја још од Ле то пи са по па Ду кља ни на, Је ле не Бал-
шић, Ђур ђа Цр но је ви ћа, Бо жи да ра Ву ко ви ћа, пре ко ба рок них пе сни ка из 
Бо ке Ко тор ске по пут Виц ка Бо ли це Ко ко љи ћа, Ан дри је Зма је ви ћа, Ива на 
Ан ту на Не на ди ћа, пре ко Бу два на Стје па на За но ви ћа, Ан ту на Ко јо ви ћа, Кр ста 
Ива но ви ћа, владикā Да ни ла, Ва си ли ја Пе тро ви ћа, па све до не по сред ног Ње-
го ше вог прет ход ни ка Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша.14 Ипак, јед но је нео спор но 
тач но: тек од Ње го ша се пе снич ка реч на про сто ру ста ре Цр не Го ре (че ти ри 
на хи је: Ка тун ска, Ри јеч ка, Ље шан ска и Црм нич ка) ар ти ку ли ше са пу ном 
са мо све шћу и са ауто но ми јом ове де лат но сти у од но су на цр кве ну књи жев-
ност или прак тич ну де лат ност (бо го слу жбе на по е зи ја, мо ли тве, по сла ни це, 
бе се де и сл.).

У све му то ме Па вло вић пре по зна је деј ство не сум њи вог Бож јег про ми-
сла, Бож је ми ло сти, све тих про све ће ња, па и на де за бу дућ ност. За то он са 
ра до шћу и ве ли ким иш че ки ва њи ма и за вр ша ва овај увод ни, бе сед нич ки 
крај ње по не се ни део сво је рас пра ве: „Бож ји је ово о ро ду серб ском про мисл! 
Све то зар но ово за па ље но све ти ло про све ште ни ја све тиј је не из ре че не ми-
ло сти Бож је: Бог ће да ти, бра ћо, пак ће до бро би ти!“15 Оче ки ва ња да срп ском 
на ро ду бу де до бро од јед ног вла ди ке као Бож јег за ступ ни ка на зе мљи са свим 
је при род но; али оче ки ва ти та ко не што од пе сни ка, па ма кар он био и вла-
ди ка, већ је знак ко ји све до чи о по диг ну тој бе сед нич кој тем пе ра ту ри ко ју је 
пи сац при ка за ја сно ис ка зао. 

У на ред ном, дру гом сег мен ту Па вло ви ће вог тек ста при сту пи ло се опи-
су са ме књи ге. Кри ти чар пре све га ис ти че по све ту чи та вој збир ци, а ту 
по све ту на во ди у це ли ни: „Ср бин срб ском ро ду сво ме / Ово дел це по све ћу-
је, / Ње го во је сит но цве ће / По ли ва ди пра вог срб ства / И уз ра сло и по бра то, 
/ И у ве нац ро ду да то.“16 Са му по све ту Па вло вић не ко мен та ри ше, али се 

13 Нав. де ло, стр. 141.
14 О то ме ви де ти: Ни ко Мар ти но вић, Ри сто Ко ви ја нић, Слав ко Ми ју шко вић, Че до 

Ву ко вић, Пред ње го шев ско до ба, Гра фич ки за вод, Ти то град 1966; Ми ро слав Пан тић, Књи
жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1990; као 
и еди ци ју „Књи жев ност на тлу Цр не Го ре од XII до XIX ви је ка“ у 20 књи га ко ја је, у из да њу 
це тињ ског Обо да, иза шла 1996.

15 Нав. де ло, стр. 141.
16 Нав. де ло, стр. 141.
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не ке ми сли и за кључ ци са ми по се би на ме ћу. Пре све га, очи глед но је да пе-
сник ис ка зу је ја сан об лик соп стве ног на ци о нал ног са мо ра зу ме ва ња: он се-
бе сма тра Ср би ном и то ис ка зу је без ика кве за др шке и окле ва ња. Ова кав 
из ри чит тон не оста вља ни ка кве мо гућ но сти да се око то га мо же не што 
про бле ма ти зо ва ти или ре ла ти ви зо ва ти: Ње гош на про сто зна шта он то је сте, 
а то ме се, ни та да а ни убу ду ће, не ма ни шта ни до да ти ни од у зе ти. Ње го ви 
де кла ра тив ни ис ка зи, у по гле ду иден ти тет ске са мо све сти и еле мен тар не 
на род но сне, је зич ке и кул тур не при пад но сти, ви ше су не го ја сни.

Да би ис ка зе соп стве ног на род но сног иден ти те та још ја че пот кре пио, 
Ње гош је у по све ти сво је збир ке из ра зи то на гла сио ка квом чи та о цу на ме њу је 
сво је де ло. За то он, без ика квих не ја сно ћа ве ли: „срб ском ро ду“; од но сно: 
„Ср бин срб ском ро ду сво ме / ово дел це по све ћу је“. Ко ли ка је Ње го ше ва ја сност 
у овом по гле ду до дат но го во ре по је ди но сти ње го вих вер бал них фор му ла ци ја. 
Ни је му, на и ме, до вољ но што ка же да „Ср бин срб ском ро ду“ по све ћу је то де ло 
не го још на гла ша ва „срб ском ро ду сво ме“. Да кле, он ис ти че да ни ко не сме и не 
мо же има ти ни ка квих ди ле ма у по гле ду ње го ве при пад но сти срп ском ро ду: 
за то он та кав од нос по ја ча ва реч ју „сво ме“, тј. при свој ном за ме ни цом за сва 
ли ца. До ду ше, он је уме сто ове за ме ни це мо гао ста ви ти раз не дру ге ре чи, па 
и епи те те ко ји би по ја ча ли сти ло твор не учин ке ових сти хо ва. Да је, при ме ра 
ра ди, ста вио дво сло жни це по пут: „це лом“, „ми лом“, „хра бром“, „сил ном“ и сл., 
Ње гош би укра сио сво је сти хо ве, али би их учи нио ма ње из ри чи тим у по гле ду 
на род но сног иден ти те та ње го вог твор ца. Пе сник, па ра док сал но, жр тву је за 
тре ну так ле по ту сво јих сти хо ва, али за то по ја ча ва сна гу соп стве не иден ти-
тет ске де кла ра ци је. Очи глед но је да му је сна га те де кла ра ци је би ла ва жни ја 
од јед ног де та ља у естет ској ре а ли за ци ји ове увод не, ауто по е тич ке пе сме. 

У окви ру дру гог те мат ског сег мен та Па вло ви ће вог тек ста усле дио је, 
по том, опис са др жа ја Ње го ше ве збир ке: ту Па вло вић на во ди свих де вет на сло-
ва, од пе сме „Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу“ и „Оде на дан ро ђе ња све ру сиј ског 
им пе ра то ра Ни ко ла ја I“ па до пе сме „За ро бљен Цр но го рац од ви ле“ и „Оде 
сул та ну тур ско ме“. Из са мих на сло ва ја сно је да из ра зи то до ми ни ра жа нр 
оде: на зив жан ра се из ри чи то по ми ње у три на сло ва, али се ин ди рект но тон 
оде или срод них по хвал них жан ро ва мо же пре по зна ти у го то во свим оста лим 
на сло ви ма ове збир ке. Ова чи ње ни ца о жан ров ском ра сло ја ва њу и о све при-
сут но сти оде до вољ но ја сно го во ри ко ли ко је кла си ци зам оста вио тра га на 
Ње го ше вој по е ти ци.

У тре ћем де лу Па вло ви ће вог тек ста не што кон крет ни је се про го ва ра 
упра во о тра ди ци ји ко ју је пе сник ак ту е ли зо вао. Већ у пр вом ис ка зу овог 
те мат ског сег мен та ја сно је ука за но на то ко ја пе снич ка тра ди ци ја и ко ји то 
пе сник пред ста вља ју нај ва жни ји и нај и зра зи ти ји тра ди циј ски основ Ње го-
ше вог ра ног пе ва ња. Та ре че ни ца гла си: „Све у сти хо ви и то де се то сло жни, 
по на чи ну на род њи на ши пе са ма, ду хом г. Си ме Ми лу ти но ви ча спи са но.“17 

17 Нав. де ло, стр. 141–142.
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Да кле, на род на по е зи ја, и то де се те рач ка, је сте по е тич ки те мељ на ко јем је 
Ње гош гра дио свој чин пе ва ња, а то ме је по себ но до дат дух Си ме Ми лу ти-
но ви ћа Са рај ли је, Ње го ше вог учи те ља ко ји га је уво дио у свет књи жев но сти, 
пи сме но сти и кул ту ре. На рав но, Ње го ше ви по е тич ки и тра ди циј ски ви ди ци 
су да ле ко ши ри, што су по ка за ла и мно га ка сни ја ис тра жи ва ња, али тог 
тре нут ка, ка да се мла ди пи сац по ја вио сво јим пр вим де лом, из ре че на кон-
ста та ци ја би ла је пот пу но тач на и за по чет на кри тич ка про це њи ва ња са свим 
до вољ на.

Уз по ме ну ту кон ста та ци ју из ре че на је и јед на оп шти ја оце на ко ја се 
ти че пе сни ко ве при ро де и спе ци фич но сти ње го вог ства ра лач ког чи на, а та 
оце на гла си: „Чув ство на род но сти, сил на фан та зи ја у ду ху, ко ји школ ским 
пра ви ли ма се бе огра ни чи ти не да, но ви ше при род но ви спре на сво ја осе ћа ња 
сле ду је и ти хо бур но тво ри и рас тва ра, ка рак те ри зи ра ју сти хо тво ре ни ја 
ова.“18 Јед на је ди на ре че ни ца, не пре те ра но син так сич ки сло же на, са др жи 
пет по е тич ких по став ки ко је су отво ри ле ја сне књи жев но и сто риј ске ви ди ке 
ре ле вант не за де ло мла до га пе сни ка, а ти су ви ди ци сви од ре да де фи ни са ни 
ро ман ти чар ским кон цеп том књи жев но сти и кул ту ре.

1. „Чув ство на род но сти“ ука зу је на то да гло бал ну тра ди циј ску осно ву 
Ње гош ви ди у на род ној тра ди ци ји, а не у тра ди ци ји школ ско-обра зов ног 
си сте ма са ко ре ни ма у ан ти ци. У том сми слу ње му ће при род но бли ски и 
те мељ но ва жни би ти кул ту ро ло шки кон цеп ти и но ви фи ло ло шки ви ди ци 
јед ног Хер де ра, бра ће Грим, Ја на Ко ла ра, Ву ка Ка ра џи ћа, па и Си ме Ми лу ти-
но ви ћа Са рај ли је, а не кон цеп ти тра ди ци о нал не, ан тич ке по е ти ке, ре то ри ке 
и фи ло ло ги је. На род и на род ни дух је су по ла зне осно ве на ко ји ма Ње гош 
гра ди сло же ност сво јих књи жев них све то ва. 

2. „Сил на фан та зи ја у ду ху“ ука зу је на то да код Ње го ша не тре ба пре-
по зна ва ти ра ци о на ли стич ке кон цеп те ства ра лач ког чи на не го сло бод ни, 
не спу та ни рад ма ште ко ји не же ли да се под врг не ни ка квим, уна пред при-
пре мље ним нор ма тив ним окви ри ма. Сло бо да, фан та зи ја (ма шта) и сна га 
ду ха сто је на су прот нор ми, ра ци о нал но сти и кон тро ли са ном ства ра лач ком 
чи ну. Ова кав ан ти те тич ки, тро чла ни низ тре ба да на гла си ка ко је мла ди 
Ње гош на сту пио као део по бу не про тив окви ра за да тих кла си ци стич ким 
по е ти ка ма, а да је ро ман ти чар ски кон цепт и у овом по гле ду за ње га од су-
штин ске ва жно сти. На рав но, ду бљи по глед у струк ту ру Ње го ше вог де ла 
по ка за ће да су на мно го ме ста сво ју ва жност огла си ли и чи ни о ци кла си ци-
стич ке по е ти ке, али су њи хо во ме сто, зна чај и функ ци ја ипак све де ни на 
де ло ва ње уну тар гло бал них ро ман ти чар ских по е тич ких окви ра. 

3. Оце на да Ње гош „школ ским пра ви ли ма се бе огра ни чи ти не да“ ука-
зу је на то да је пе сни ков ства ра лач ки дух усме рен ка сло бо да ма ко је се не 

18 Нав. де ло, стр. 142.
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под вр га ва ју оно ме што је мо гу ће би ло сте ћи у та да шњем школ ском и обра-
зов ном си сте му. Сам Ње гош, да ка ко, ни је имао ни ка кво уре ђе но шко ло ва ње, 
осим оног шко ло ва ња у Це тињ ском ма на сти ру (код ка лу ђе ра Ми са и ла и 
учи те ља Ја ко ва Це ка), у ма на сти ру Са ви на (код па ро ха Јо си фа Тро по ви ћа) 
и оно га што је на у чио од Ди ми три ја Ми ла ко ви ћа, Си ме Ми лу ти но ви ћа Са-
рај ли је, Фран цу за Жа на и дру гих ко ји су по вре ме но бо ра ви ли на Це ти њу.19 
То ме би тре ба ло до да ти још и чин са мо о бра зо ва ња, као и уче ња или сти ца-
ња не по сред них ис ку ста ва ви ше стра них је зи ка (ру ски и фран цу ски, пре 
све га, али и не мач ки, ита ли јан ски, тур ски, грч ки и др.), па би се на тај на чин 
лак ше са гле дао пе сни ков обра зов ни хо ри зонт. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да је 
Ње гош био да ле ко ши рих ви ди ка од оних ко је је ис кљу чи во шко ло ва њем 
мо гао сте ћи. Ти ши ри ви ди ци по сле ди ца су ње го вог пе снич ког ге ни ја и по-
нор ног са гле да ња хри шћан ске ми сли и срп ске на род не кул ту ре, уз тек по-
не ки отво ре ни ви дик пре ма но ви јим по ја ва ма европ ске кул ту ре. Чу де сност 
ње го вог пе снич ког ума омо гу ћи ла му је да до сег не мно го то га за шта су 
обич ном уму би ле по треб не го ди не и го ди не ди сци пли но ва ног шко ло ва ња, 
па да ипак оста не са свим не из ве стан ко на чан ис ход. 

4. Оце на да Ње гош „при род но ви спре на сво ја осе ћа ња сле ду је“ ука зу је 
на то да пе сник не ма скло но сти ка ства ра њу ве штач ких си ту а ци ја чо ве ко вог 
жи во та не го да опе ва при род ност ње го вог све та и аутен тич ност до жи вља ја 
на ко јем тај свет по чи ва. Ње го ше ва пе снич ка ви зи ја по ти че из со ци јал не и 
исто риј ске ствар но сти Цр не Го ре и це лог срп ског на ро да: та ви зи ја у се би 
не ма ни чег из ми шље ног не го са др жи чи ни о це ко ји во де ка уз ви ше но сти 
уви да и ка ду хов ним ви си на ма ко је се у на род ном пам ће њу чу ва ју. Ти ду-
хов ни уви ди су, нео спор но, од кон сти ту тив не ва жно сти за це лу на род ну 
кул ту ру, а да би то оди ста би ли, они не сме ју са др жа ва ти ни шта ве штач ко 
и ла жно не го са мо оно што је при род но и исти ни то.

5. Оце на да Ње гош „ти хо бур но тво ри и рас тва ра“ ука зу је на то да пе-
сник ства ра лач ки чин из во ди на на чин ко ји об је ди њу је ан ти те тич ке су прот-
но сти. Он, да кле, ства ра: ко ли ко ти хо то ли ко и бур но, као што тво ри и 
рас тва ра исто вре ме но. Очи глед но је да кри ти чар сма тра, а да Ње гош у том 
по гле ду је сте пот пу на по твр да тог на чел ног ста ва, да ства ра ла штво об је ди-
њу је пот пу но су прот не мен тал не чи ни о це и да ра чу на са су прот ста вље ним 
аспек ти ма би ћа. То, да кле, ни је хлад на ми сао ко ја ти хо ства ра оно што се 
сло жи ло то ком вре ме на не го је и бур на емо ци ја / страст ко ја рас тва ра оно 
што су ство ри ле прет ход не ге не ра ци је. Све се то чи ни ка ко би се про на шле 
не ке но ве пер спек ти ве у ко ји ма се про шлост и са да шњост мо гу су ко би ти и 
об је ди ни ти уну тар не ка кве бу дућ но сти ко ја ће тек до ћи. 

19 О то ме ви де ти: Вук Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, вла ди ке цр но
гор ског (1914), Ок то их, Под го ри ца 2003, стр. 28–33; Јеф то Ми ло вић, нав. де ло, стр. 18.
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За вр шни, че твр ти сег мент Па вло ви ће вог тек ста вра ти ће у сре ди ште 
па жње ре то рич ке по ступ ке ко ји ма се утвр ђу је пред ста ва о вред но сти де ла 
мла до га пе сни ка. Кри ти чар/ре тор, при том, ис ти че да је Пу сти њак це тињ ски 
„па ме то до стој но де ло“, а да за то по сто ји не ко ли ко раз ло га. Пре све га, то је 
„пер ва књи га у Цр ној Го ри пе ча та на“; дру го, „сти хо тво рац два де сет пер ву 
го ди ну тек свог во зра ста бро ји и то ли ка за сти хо твор ство да ро ва ни ја по ка-
зу је“; тре ће, код пе сни ка је очи глед но „да не са мо та лент по е ти че ски, не го 
и сла ве до стој на љу бов к ро ду, и рев ност и бри жљи во по пе че ни је о про све-
шче ни ју и сва ком бла гом на прет ку ње го вом“; че твр то, ње го ва за у зе тост вла-
ди чан ским по сло ви ма, јер је „јошт у ју но ше ству сво ме да му се епи скоп ском 
ми тром гла ва увен ча за слу жио.“20 Да кле, об но ва штам пар ског по ду хва та, 
мла дост пе сни ко ва и ње го ва да ро ви тост, ње го во ро до љу бље и бри га за на род-
но про све ће ње и на пре дак, као и епи скоп ска ду жност и оба ве за, све то чи ни 
да па жња срп ске кул тур не јав но сти мо ра би ти усме ре на на мла до га пе сни ка 
ко ји је тек по чео да на сту па. Оче ки ва ти од та квог пе сни ка ве ли ке ре зул та те, 
са свим је при род но, па Па вло вић свој кри тич ки при каз, про жет еле мен ти ма 
све ча не бе се де, за вр ша ва по гле дом усме ре ним ка бу дућ но сти у ко јој ће до бра 
де ла тек усле ди ти: „Та ко да про све тит сја свет твој пред че ло ве ки, ако да 
ви дјат до бра ја де ла тво ја.“21 За по чев ши то ном све ча не бе се де, кри ти чар је 
та ко и окон чао свој текст.

Очи глед но је, да кле, да Па вло вић Ње го ша са гле да ва кроз исто риј ско-
по е тич ке ви ди ке ро ман ти зма, све до че ћи да су ти окви ри за и ста ре ле вант ни 
за мла до га пе сни ка.22 Та ко је већ пр ви кри тич ки при каз Ње го ше вог де ла дао 
ва жне уви де у осо бе не по е тич ке ка рак те ри сти ке, али и оп шти је кул ту ро ло шке 
окви ре за раз у ме ва ње пе сни ко вог де ла. Де таљ ни ја раз ма тра ња по ка за ће 
ка сни је и до при но се дру гих стил ских фор ма ци ја и кул ту ро ло шких тра ди-
ци ја, али по чет на оце на да је Ње гош ро ман ти чар не ће и не мо же би ти озбиљ-
ни је до ве де на у пи та ње. Исти на, он је ро ман ти чар на осо бен на чин ко ји 
под ра зу ме ва не по сре до ва но по се за ње за ис ку ством фол клор не по е зи је, та ко 
да се ње го во де ло са гле да ва као ди рект ни на ста вак усме не тра ди ци је. Оту-
да Ми о драг По по вић, у окви ру сво јих ти по ло шких са гле да ва ња по јав них 
об ли ка срп ског ро ман ти зма, с пра вом го во ри о ро ман ти зму „па три јар хал-
но-хе рој ског до ба“, а у ту ета пу у раз во ју ове стил ске фор ма ци је он, осим 
Ње го ша, увр шта ва де ло Ву ка Ка ра џи ћа, про те Ма те је Не на до ви ћа, Си ме 

20 Нав. де ло, стр. 142.
21 Нав. де ло, стр. 142.
22 До бро су по зна те ве зе Те о до ра Па вло ви ћа са ро ман ти чар ским по гле дом на свет, те 

од го ва ра ју ћим раз у ме ва њем кул ту ре и књи жев но сти. Та ко је Јо ван Скер лић ука зи вао на 
ње го ве бли ске ве зе, чак и при ја тељ ство са Ја ном Ко ла ром, али и Љу де ви том Шту ром, као 
и бли скост са ши рим кон тек стом европ ског ро ман ти зма. О то ме ви де ти: Јо ван Скер лић, 
Омла ди на и ње на књи жев ност (1848–1871). Из у ча ва ња о на ци о нал ном и књи жев ном ро ман
ти зму код Ср ба, На пре дак, Бе о град 1925, стр. 9–11 и да ље. 
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Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је и др.23 Слич но по е тич ко ис ку ство на ла зи мо ка-
сни је и код Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, Мар ка Ми ља но ва и дру гих. 

Основ ни по е тич ки и кул ту ро ло шки оквир ва жан за раз у ме ва ње Ње го-
ше вог де ла по ну ђен је срп ској кул тур ној јав но сти ве о ма бр зо по ње го вом 
ула ску у књи жев ност: зби ло се то, да кле, већ у пр вом кри тич ком тек сту 
на ста лом по во дом пр ве Ње го ше ве збир ке Пу сти њак це тињ ски. Тач ност и 
уте ме ље ност кри тич ких ква ли фи ка ци ја ко је је из ре као Те о дор Па вло вић 
чи ни нео п ход ним да се не са мо ја сно мо ра са гле да ти зна чај овог тек ста за раз вој 
та да шњег пе сни ка у на ста ја њу, не го се на дру га чи ји на чин не го до са да мо ра 
са гле да ти и Па вло ви ћев до при нос раз во ју срп ске књи жев но кри тич ке ми сли. 
Тај до при нос ни је баш та ко не ва жан ка ко се уоби ча је но ми сли.244 Исти на, 
Па вло ви ћев текст ни је стро го кри тич ки по ка рак те ру не го пре исто риј ско-
по е тич ки: он је, на и ме, ја сно си ту и рао Ње го ше во де ло у по е тич ки кон текст 
ко ји ће пе сни ков раз вој ка сни је са мо по твр ди ти. У том сми слу је Па вло ви-
ће ва оце на са др жа ва ла по не што од до бро ори јен ти са не књи жев но кри тич ке 
прог но сти ке ко ја је не са мо ва ља но кон ста то ва ла до сег ну те по е тич ке хо ри-
зон те не го је и на зна чи ла раз вој не то ко ве ко ји ће тек усле ди ти. То на во ди на 
за кљу чак да је Па вло вић, по све му су де ћи, имао раз ви је но кри тич ко чу ло 
ко је га је усме ра ва ло ка са гле да ва њу и не ких бу ду ћих ис хо да.

2. Ње го ше ва са рад ња са Ма ти цом срп ском

За хва љу ју ћи упра во Те о до ру Па вло ви ћу, Ле то пис, а и Ма ти ца срп ска, 
ус по ста ви ли су ве о ма бли ске од но се са Пе тром II Пе тро ви ћем Ње го шем. 
Не пу не три го ди не по сле Па вло ви ће вог кри тич ког при ка за усле ди ће и по-
че так Ње го ше ве не по сред не са рад ње са Ма ти чи ним гла си лом. Вре мен ска 
раз ли ка из ме ђу Па вло ви ће вог при ка за и пр вог Ње го ше вог при ло га у Ле то
пи су мо же, ме ђу тим, да за ва ра, па да се по ми сли ка ко је Ње гош, из не ког 
раз ло га, оду го вла чио са ус по ста вља њем са рад ње са Ма ти цом. То са свим 
си гур но ни је слу чај, јер је по сле ча со пи сног бро ја у ко јем се по ја вио Па вло-
ви ћев при каз, већ у пр вом на ред ном бро ју, али тек 1837. го ди не, иза шла је и 
јед на Ње го ше ва пе сма: по смрт на ода „Не ла жниј знак па ме ти пра ху на ро до-

23 Ми о драг По по вић, Ро ман ти зам 1, Но лит, Бе о град 1975, стр. 28–36.
24 У свом тек сту „За сни ва ње на ци о нал не књи жев не кри ти ке“ Дра ги ша Жив ко вић 

све до чи о Па вло ви ћу као при ја те љу Јо ва на Су бо ти ћа и чо ве ку ко ји је за у зи мао сред њу по-
зи ци ју у од но су на основ ну по ла ри за ци ју сна га у срп ском ро ман ти зму из ве де ну око пи та ња: 
За и про тив Ву ка. Оту да он за Па вло ви ћа ве ли да „иако је при па дао про тив ни ци ма Ву ка 
Ка ра џи ћа и че сто об ја вљи вао члан ке упе ре не про тив Ву ка, имао је за на род ну по е зи ју и 
уоп ште за фол клор осо би то ин те ре со ва ње и љу бав.“ Та оце на до вољ но го во ри да је ње го ва 
по зи ци ја обе ле же на пред ро ман ти чар ским по е тич ким про гра мом, ко ји да ка ко Па вло вић 
ни је успе вао да пот пу ни је ар ти ку ли ше. Ви де ти: Дра ги ша Жив ко вић (прир.), За сни ва ње 
на ци о нал не кри ти ке, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Но ви Сад – Бео-
град 1983, стр. 12.
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љуп ца“, на пи са на по во дом смр ти Лу ки ја на Му шиц ког (Но виј серб скиј ле
то пис, 1837, год. XI, књ. 40, част 1, стр. 34–35). До тог за сто ја у из ла же њу 
Ле то пи са до шло је због укуп ног за сто ја у ра ду Ма ти це срп ске, бу ду ћи да 
су го ди не 1835. и 1836. про шле у бор би чел ни ка Ма ти це, а пре све га Те о до-
ра Па вло ви ћа, да се од у пру по ку ша ји ма Угар ске вла де да срп ску кул тур ну 
уста но ву за бра не. По вод за ова кав по ку шај на ђен је у из ве сним ад ми ни стра-
тив ним по те шко ћа ма око ре ги стро ва ња уста но ве, али је пра ви раз лог са др-
жан пр вен стве но у то ме што је Угар ска др жав на власт у то вре ме на сто ја ла 
да ели ми ни ше сва ки об лик на ци о нал не са мо све сти ма њин ских на ро да ка ко 
би они, при хва тив ши те о ри ју о по сто ја њу са мо јед ног по ли тич ког на ро да 
на тлу Угар ске, по ста ли лак плен за про це се аси ми ла ци је.25

Од Ње го ше вих тек сто ва у на ред ном бро је ви ма Ле то пи са, а све за вре ме 
уред ни ко ва ња Те о до ра Па вло ви ћа, об ја вље ни су: але го риј ска но ве ла „Сан на 
Бо жић“, пре у зе та из „Пе ва ни је“ Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је (1838, год. XII, 
књ. 43, част 2, стр. 81–83) и пе сма „Ве чер ња мо ли тва“, чи је аутор ство је не по-
у зда но (1838, год. XII, књ. 44, част 3, стр. 65–70). Ни је дан од ова два тек ста 
ни је био пот пи сан Ње го ше вим име ном. За вре ме Па вло ви ће вог уред ни ко-
ва ња об ја вље на су и два тек ста по све ће на Ње го шу: пе сма Ро до љу ба Зден ча-
ни на (што је псе у до ним за сла вон ског илир ца Ма та То па ло ви ћа) „По здрав 
ви со ко пре о све ште но ме Го спо ди ну Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу II, ми тро по-
ли ту и вла ди ци цр но гор ском и брд ском“ (1838, год. XII, књ. 42, част 1, стр. 
94–96) и текст „Ма ти ца, Ле то пис, пче ла: Кри ти че ски по гле ди. За кљу че ни је“ 
Па вла С. По по ви ћа, у ко јем је је дан крат ки фраг мент ове кри тич ке рас пра ве 
по све ћен але го риј ској про зи „Сан на Бо жић“ (1840, год. XIV, књ. 53, част 4, 
стр. 121).

Ње гош је сво је при ло ге слао у Ле то пис са мо за вре ме уред нич ке де лат-
но сти Те о до ра Па вло ви ћа. Ка сни је, док је ча со пис уре ђи вао Јо ван Су бо тић, 
Ње го ше вих при ло га не ма, али има би бли о граф ских бе ле жа ка о ње го вом 
де лу. Та ко, на при мер, Алек сан дар Ан дрић ша ље до пун ске по дат ке за би блио-
гра фи ју „Спи сак серб ски књи га“ ко ју је об ја вио Јо ван Су бо тић, а у тим до пу-
на ма на ла зи мо и по да так о Ње го ше вој књи зи Лек про тив ја ро сти тур ске, 
об ја вље ној на Це ти њу 1834. го ди не (Серб скиј ле то пис, 1844, год. XVI II, књ. 
65, част 2, стр. 127). Сам Су бо тић ће у окви ру би бли о граф ских по пи са ре-
ги стро ва ти по ја ве кључ них Ње го ше вих књи га: Гор ског ви јен ца (1847, год. 
XXI, књ. 78, част 3, стр. 126), Лу че ми кро ко зма и Огле да ла срб ског (1847, год. 
XXI, књ. 79, част 4, стр. 123). Упр кос то ме што су Су бо тић и Ње гош има ли 
при ли ке да се упо зна ју и раз го ва ра ју, до бли же са рад ње на стра ни ца ма Ле то
пи са ипак ни је до шло.

За хва љу ју ћи Па вло ви ће вој бли ско сти са Ње го шем, до шло је и до озва ни-
че ња Ње го ше вог ста ту са у нај ста ри јој срп ској кул тур ној уста но ви. Го ди не 
1845. Пе тар II Пе тро вић Ње гош је, упла тив ши при лог од 100 фо рин ти, по стао 

25 О то ме ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, нав. де ло, стр. 282–294.
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члан Ма ти це срп ске, а о то ме је на пр вом за се да њу Ма ти це срп ске 5. ја ну а ра 
1846. из ве стио се кре тар уста но ве Те о дор Па вло вић.26 Да би се ова обо стра-
на бли скост и по што ва ње из ме ђу Ма ти це и Ње го ша по твр ди ла и утвр ди ла, 
го ди не 1847. вла ди ка Пе тар II Пе тро вић Ње гош је Би бли о те ци Ма ти це срп ске 
на дар по слао 1 при ме рак Лу че ми кро мо зма и 5 при ме ра ка Гор ског ви јен ца. 
О то ме је на за се да њу Ма ти це срп ске 22. де цем бра 1947. из ве стио над зи ра тељ 
Су бо та Мла де но вић.27

Го ди не 1846. члан Ма ти це по стао је и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, 
а још 1826. го ди не у Ма ти цу се учла нио кнез Ми лош Обре но вић, за јед но са 
сво јим бра том Је вре мом. Три ди на сти је из две срп ске др жа ве да ле су, да кле, 
сво је при ло ге нај ста ри јој кул тур ној уста но ви у Ср ба. На тај на чин, а пре све-
га оп штим опре де ље њем и основ ном иде јом ко ја је Ма ти цу кон сти ту и са ла, 
ова уста но ва се, за јед но са Срп ском пра во слав ном цр квом, де фи ни са ла као 
са бор но ме сто по ми ре ња свих раз ли ка ко је срп ски на род це па ју и де ле. То 
је, да кле, ме сто на ко јем мо ра мо, за рад оп штих ци ље ва, за бо ра ви ти све оно 
што нас одва ја и су прот ста вља, па на тај на чин ва ља гра ди ти за јед нич ко 
по ље де ло ва ња у скла ду са не спор ним иде а ли ма. За то у Ма ти ци, као и у 
цр кви, по сто ји отво ре ни по зив сва ком по је дин цу, сва кој пче ли-ра ди ли ци у 
обла сти кул ту ре, да те же да по ста ну ма ње его и стич ни и по све ће ни ји ра ду 
од оп ште ко ри сти.

3. Ко ме мо ра тив на бе се да Јо ва на Су бо ти ћа

Ако је Ма ти чин Ле то пис па жљи во обе ле жио тре ну так по ја ве мла до га 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша на срп ској књи жев ној сце ни, ча со пис је обе ле-
жио и ту жни тре ну так ње го ве пре ра не смр ти: у Ле то пи су из 1852, ча сти ца 
1, ко ји је уре ђи вао Јо ван Су бо тић, по ја ви ло се ду го не кро ло шко сло во из 
уред ни ко вог пе ра. Реч је, за пра во, о Су бо ти ће вом го во ру на па ра сто су у 
Бе чу 1851. го ди не, па ра сто су ко ји је дао кнез Ми ха и ло Обре но вић, а одр жан 
је „у грч кој цр кви тур ских по да ни ка, ко ји су у Бе чу ста но ва ли. Људ ства је 
би ло мно го: сви ми ни стри аустри јан ски и дру ге зна ме ни те лич но сти при-
су ство ва ли, ко је из по што ва ња пре ма упо ко је ном, ког су по нај ве ћем де лу 
лич но по зна ва ли, ко је из ува же ња на пре ма кне зу Ми ха и лу, ко ји је био оми-
ље на лич ност код беч ког дво ра.“28

У сво јој Ав то би о гра фи ји Су бо тић опи су је и сво је по знан ство са Ње го-
шем. Су бо тић не на во ди ка да се то тач но де си ло, али се на осно ву на по ме не 
„то је би ло не ко ли ко са мо го ди на пред ње го ву смрт“,29 мо же за кљу чи ти да 

26 За пи сник Ма ти це срп ске за 1846. го ди ну, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
(РОМС).

27 За пи сник Ма ти це срп ске за 1847. го ди ну, РОМС.
28 Јо ван Су бо тић, Ав то би о гра фи ја. Дру ги део: Про ле ће, Но ви Сад 2009, стр. 148.
29 Јо ван Су бо тић, нав. де ло стр. 147.
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се нај ве ро ват ни је зби ло то ком Ње го ше вог бо рав ка у Бе чу од ок то бра 1846. 
до фе бру а ра 1847. го ди не. С об зи ром да је у по след њој де це ни ји сво га жи-
во та Ње гош у Бе чу бо ра вио 1844, 1846–47, 1850. и 1851. го ди не,30 чи ни се 
да би вре мен ска од ред ба „не ко ли ко са мо го ди на пред ње го ву смрт“ нај ви ше 
од го ва ра ла упра во пе ри о ду 1846–47. То што Су бо тић не по ми ње ва жност 
1847. го ди не, па ни из ла зак из штам пе Гор ског ви јен ца, као не ка кву ори јен-
та ци о ну вре мен ску тач ку, по зна ва о ца књи жев но и сто риј ских при ли ка не ће 
за чу ди ти: Су бо тић, на и ме, го ди ни 1847. ни је при да вао она кав пре суд ни зна-
чај ка кав су му при да ва ли след бе ни ци ву ков ске ори јен та ци је и до след ни 
ро ман ти ча ри. Уоста лом, ис ти ца ње ва жно сти 1847. го ди не зна чи исто вре ме-
но ума њи ва ње књи жев ног зна ча ја са мо га Су бо ти ћа и ње го вог де ла. 

За ни мљив је, ме ђу тим, Су бо ти ћев опис тог су сре та са Ње го шем. До су-
сре та је, да ка ко, до шло на тра же ње са мог Су бо ти ћа, ко ји је та да био мла ди 
док тор фи ло со фи је и пра ва, адво кат и уред ник Ле то пи са. Раз го вор је крат ко 
тра јао, а Су бо тић је био про сто фа сци ни ран ви си ном и ле по том Ње го ше вом, 
као што се то ме „ди вио и сав Беч, а у Бе чу се до и ста ви ђа ко је от куд мно го 
ле пих љу ди у сва ком по гле ду.“31

Су бо ти ће ва не кро ло шка бе се да по ја ви ла се у Ле то пи су под на сло вом 
„Сло во Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу, го спо да ру Цр не Го ре и Бр да“. Жан ров-
ски по сма тра но, реч је о све ча ној, по смрт ној бе се ди ко ја је из ло же на не са мо 
по свим ре то рич ким пра ви ли ма не го и, што је мно го ва жни је, уз су штин ско 
и ду бин ско по зна ва ње исто риј ских за слу га пре ми ну лог вла ди ке. Оту да је 
овај текст из ван ре дан при мер ка ко се Ње го ше во де ло већ ја сно по чи ње са гле-
да ва ти sub spetiaе аeternitatis.

Су бо тић сво ју бе се ду за по чи ње кон ста та ци јом о смр ти мла до га вла ди ке, 
а тој чи ње ни ци као кон тра пункт он по ста вља Ње го ше во ју на штво и ње го ву 
ле по ту. Обе вред но сти по ве за не су са крат ко ве ким те ле сним по сто ја њем, 
али су оне исто вре ме но би ле и на зна ке ка ко ис тра ја ва ња у вре ме ну та ко и 
из ра зи те Бож је ми ло сти: „Да кле Пе тар вла да тељ Цр не Го ре, умрео! – Оно 
ју нач ко те ло, ко је се за сто ле ћа ство ре но чи ни ло, у зе мљу па де! Оно кра сно 
те ло, ко је је ство ри тељ у ча су осо би те ми ло сти за узор ле по те све ту пред ста-
вио, тру не.“32 Тим дво стру ким ис ти ца њем бе сед ник је на гла сио из не над ност 
смр ти ко ја је пре ра но до шла по вла ди ку Пе тра II.

Сле ди по том чи тав ком по зи ци о ни оде љак ове бе се де у ко јој је из ло же на 
на чел на ме ди та ци ја о смр ти као ег зи стен ци јал ној и ме та фи зич кој чи ње ни ци. 
Не по сто ји ни шта, „ни го спод ство, ни си ла“, „ни кра со та, ни мла дост“ што 
би од смр ти мо гло да од бра ни или от ку пи: „ко се ро дио, мо ра умре ти!“ Ни 
љу ди нај зна чај ни јег де ла, де ла „од ко га сре ћа ми ли о на за ви си, ко је чи та вом 
сто ле ћу те мељ по ла же: ни си од смр ти си гу ран.“ Не у мит ност смр ти Су бо тић 

30 Ви де ти: Јеф то Ми ло вић, нав. де ло, стр. 194–195, 203–206, 215–222, 241–245.
31 Јо ван Су бо тић, нав. де ло, стр. 147.
32 Серб скиј ле то пис, 1852, год. XXVI, књ. 85, 1, стр. 387.
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по ет ски са гле да ва уз по моћ але го ри је о не у мит ној ко са чи ци ко ја без ми лост 
оба вља свој по сао: „У сред по сла за шу шти ње на све јед на ком ме ром под се-
ца ју ћа ко са, и ти, ра дост са да шњо сти, и на де жда бу дућ но сти, па даш рав но 
оном цвет ку на ли ва ди, ко ји ко сач по ко си!“33

У окви ру ова кве ме ди та ци је, а са свим по бе сед нич ким пра ви ли ма ко ја 
под ра зу ме ва ју упо тре бу фи гу ре ег зем плу ма, тј. на во ђе ње при ме ра у ко рист 
оно га о че му се го во ри, Су бо тић ис ти че че ти ри ка рак те ри стич на и пам тљи ва 
слу ча ја. Ко ри сте ћи фи гу ру не по сред ног обра ћа ња и апо стро фи ра ју ћи раз не 
ти по ве стра дал ни ка, Су бо тић као све тле а тра гич не при ме ре ис ти че не ко-
ли ко ва жних лич но сти ко је је смрт пре ки ну ла на ва жним за да ци ма. Пр вог 
по ми ње ме ђу де лат ни ци ма ко ји ма је да то да гра де Вој во до ви ну у Бу ни 1848: 
„грд на ра на на ша, вој во да Сте фан Ви тез у сред по ди за ња вој во до ви не Ср би је“34 
за по чео је да гра ди бу дућ ност свог на ро да, али је пред смр ћу „кло нуо“. Дру ги 
при мер је су ве ли ки ју на ци по пут Кра ље ви ћа Мар ка, пред ко јим су стре пе ли 
„зе мље и гра до ви“, са ко јим су би ли „хи ља да нај и за бра ни јих ју на ка, го то вих 
на миг твој у ва тру, у во ду ско чи ти, и за те бе до јед но га из ги ну ти“; та кав је 
из вор ју на штва и сна ге био и ве ли ки цар Ду шан, ко ји је „пао, без ду ше у 
на руч ја тво јих ју на ка“. Тре ћи је „све ште ник исти не“, по пут До си те ја, чи ја 
ми сао уз ле ће „у не до куч не дру гом оку ви си не при чи на“, а спу шта се „у не до-
зор не дру гом оку ду бљи не су ште ства“. Че твр ти је при мер оног чо ве ка ко ји 
је свој жи вот „све тој ле по ти по све тио“, ко ји по сма тра „лик не бе сне Ура ни је“ 
и слу ша „глас сфе ра“, као што је то чи нио Му шиц ки.35

Сви ови из ван ред ни де лат ни ци у раз ли чи тим до ме ни ма људ ске по све-
ће но сти ни су стра шној смр ти ума кли, али и ни ко дру ги ни је у ста њу да јој 
из мак не. Ипак, сво ју ме ди та ци ју о смр ти Су бо тић за вр ша ва не крај ње пе-
си ми стич ким за кључ ци ма ни ти хри шћан ском по у ком о спа се њу не го ис ти-
ца њем ан тич ке ве ре у ва жност пам ће ња људ ских де ла: „Сил на је смрт, и 
стра шна је смрт: али и она има по бе ди те ља! Ве ли ка и слав на де ла не да ду 
чо ве ку са свим умре ти; у ве ли ким и слав ним де ли ма жи ви чо век и по сле 
смр ти!“36 Ту се Су бо тић ис ка зу је као, пре све га, на след ник ан тич ке му дро-
сти и по у ке ко ја је, при ме ра ра ди, угра ђе на у Хо ра ци је ве сти хо ве „Exe gi 
mo nu men tum“, ва ри ра не у Пу шки но вој пе сми „Я па мят ник во здвиг се бя 
не ру ко твор ний“, а од је ка има и у пе сма ма Му шиц ког, Сте ри је, Ње го ша и 
дру гих. Сво јим де ли ма, да кле, чо век сам се би по ди же спо ме ник, он ве ли ким, 
вред ним де ли ма гра ди соп стве но по смрт но тра ја ње.37

33 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 20. 
34 Нав. де ло, стр. 20. Су бо тић, очи глед но, ми сли на Сте ва на Шу пљик ца, ко ји је на 

Мај ској скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци ма иза бран за вој во ду, али је пре ми нуо исте, 1848. 
го ди не.

35 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 21.
36 Нав. де ло, стр. 21.
37 О овом пе снич ком мо ти ву ви де ти: Ми лан Бу ди мир, Ми рон Фла шар, Пре глед рим ске 

књи жев но сти. De auc to ri bus ro ma nis, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град 1996, стр. 368–373.
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За ни мљи во је, пак, да од мах по сле ова кве, из ра зи то кла си ци стич ке 
ре ми ни сцен ци је, Су бо тић до да је и сти хо ве на род ног пе ва ча ко ји не ис ти че 
са мо „ве ли ка и слав на де ла“ не го, чак, сва де ла ко ја се пам те, укљу чу ју ћи и 
она ло ша: „Свак је ро ђен да по јед ном умре: / Част и бру ка жи ве до ви је ка.“38 
Из ме ђу ова два ста ва, оног ан тич ког, хо ра ци јев ског и овог фол клор ног, гу-
сла ре вог, има до ста слич но сти, али и ве о ма ја сних раз ли ка. Су бо тић не 
ула зи у пре тре са ње тих раз ли ка, јер ни је ни при ли ка за та ко не што, али је 
ње му, са свим у скла ду са пред ро ман ти чар ском по е ти ком у ко ју ве ру је, ста ло 
да очу ва обе ове тра ди ци је, ка ко ан тич ку та ко и на ци о нал ну.

Он ће, уз то, на са мом кра ју увод ног де ла сво је бе се де, у одељ ку по све-
ће ном на чел ној рас пра ви о при ро ди смр ти, уне ти још је дан ка рак те ри сти чан 
и ва жан де таљ ко ји се ти че на чи на на ко ји мр тви ве ли ка ни по сто је у пам ће њу 
на ро да ко јем при па да ју. Као што се Кра ље вић Мар ко „не куд у не при ступ не 
пе ћи не скрио и та мо – спа ва“, та ко је и сва ки ве ли ки чо век са мо при вре ме но 
од су тан из жи во та ко лек ти ва ко ји је сво јом де лат но шћу об ли ко вао: „Смрт 
ве ли ког чо ве ка за и ста и ни је дру го, не го ду га чак, ду га чак сан!“39

За вла ди ку Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша мо гу се упо тре би ти све на зна-
че не ана ло ги је, па их бе сед ник ни је увео без ја ког раз ло га: „Осни ва ју ћи 
бу дућ ност сво га на ро да као вој во да Сте фан; си лан и кра сан те лом као Ду шан, 
и окру жен ју на ци ма, ко ји су сто ти не хи ља да љу те Ма ле си је по бе ђи ва ти 
на у чи ли; учи тељ сво га на ро да као До си ти је; пе сник као Му шиц ки: и опет 
па де, – па де у нај бо љем цве ту свом.“ По пут свих по ме ну тих ве ли ка на, и 
Ње гош оста је да жи ви и по сле смр ти, а „као Кра ље вић Мар ко оти шао је и 
он не ку да у не при ступ не пе ћи не лом не сво је Цр не Го ре, и ле гао је – спа ва-
ти.“ Бор ба са усу дом смр ти и те жња ка бе смрт но сти је сте „бла го де тељ на 
ми сао“ ко ја „уз ди гла је мно ге пле ме ни ти је ду хо ве, и на ве ла их је да по чи не 
де ла ко ји ма се свет ди ви и чу ди.“ По тој иде ји је „упо ко је ниј вла ди ка Пе тар 
жи вот упра вљао; она му је жар и си лу ули ла ко ја нас у ње го вим бе смрт ним 
де ли ма ус хи ћа ва!“40

Да је то та ко, за бе сед ни ка је до каз и па ра стос на ко јем он го во ри: „Сто-
ти не ми ља раз ста вља ју Цр ну Го ру од Бе ча; те ло ње го во већ се у цр ној зе мљи 
од ма ра; – пак ево да нас у Бе чу да је се ње му, ако и ту жно тор же ство; не од 
от ца, не од бра та, не од срод ни ка, не го од оних ко ји су га у свом ве ку са мо 
је дан или дру гиј пут ви де ли, са мо је дан или дру гиј пут с њим го во ри ли; а 
мно ги га ни по зна ва ли ни су: – мно ги ће га да нас тек, а мно ги бо ље нег док 
је жив био по зна ти.“ За Јо ва на Су бо ти ћа „упо ко је ниј Вла ди ка био је је дан 
од нај знат ни јих, од нај ве ћих му же ва на ро да срб ског“, па би ње го во по смрт но 
сло во тре ба ло упра во о то ме да по све до чи.41

38 Нав. де ло, стр. 21.
39 Нав. де ло, стр. 22.
40 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 22 и 23.
41 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 22–23.
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Дру ги ком по зи ци о ни оде љак Су бо ти ће ве бе се де од но си се на Ње го шев 
жи во то пис. У том жи во то пи су бе сед ник пре по зна је тра го ве Бож је во ље и 
ви ше, суд бин ске пред о дре ђе но сти. Ве ру ју ћи да „ни шта на овом све ту без 
ви шег опре де ље ња не би ва“, он ће ис та ћи да су се не пред ви ђе не окол но сти 
де ша ва ле дво ји ци по тен ци јал них на след ни ка све тог Пе тра Це тињ ског: пр ви 
кан ди дат Ди ми три је је про из ве ден за ар хи ман дри та ма на сти ра Ста ње ви ћа 
и про гла шен за на след ни ка вла ди чан ског тро на, али је по том умро; дру ги 
кан ди дат Ђу рађ је по слат у Ру си ју на шко ло ва ње, али та мо „до би је та ку 
ва тре ну на кло ност к во је ном жи во ту да се ни по што ни је мо гао скло ни ти на 
то да се за ка лу ђе ри.“ У оба та до га ђа ја Су бо тић пре по зна је Бож ју про ми сао 
и то из ри чи то ка же: „Про ми сао Пе тра за вла да те ља Цр не Го ре опре де лио 
био, и Ди ми три је је мо рао – умре ти“; „Али је про ми сао Пе тра за вла да те ља 
Цр не Го ре опре де лио био“, па су му и Ди ми три је и Ђу рађ мо ра ли усту пи ти 
пра во пр вен ства. Тек у тре ћем од лу чи ва њу је, са ста но ви шта Бож јих на ме ра, 
до не та је ди но ис прав на од лу ка: „Сад све тиј вла ди ка с ла ким ср цем оста ви 
пре стол свој оно ме ком га је оче вид но сам ви шиј про ми сао опре де лио, и 
да де му свој бла го слов, и – сво је име.“42

То ли ко уче ста ло по на вља ње ре чи ‘про ми сао’ тре ба ло је код слу ша ла ца 
и чи та ла ца да утвр ди, по Су бо ти ћу је ди но ис прав ну, оце ну да је Ње гош из бор 
Бо га са мо га. Та кву оце ну је он по ја чао још јед ним де та љем ко ји, на из глед, 
не пред ста вља са му су шти ну Бож јег про ми сла, али је сте њен са став ни чи ни-
лац: реч је о сре ћи. Мла ди Ње гош је, на и ме, оти шао у Ру си ју да се за вла ди-
чи, али се де си ло, срећ ним сти ца јем окол но сти, „да је, кад су га за вла ди ку 
по све ћи ва ли, це ла цар ска по ро ди ца при су ство ва ла.“ То је из гле да ло као ње-
го ва, Ње го ше ва лич на сре ћа, али је бе сед ник ве што ука зао на то да код 
вла да ра ко је је Бож ја про ми сао ода бра ла, све што је срећ ни лич ни до га ђај, 
по ста је вр ло бр зо и из вор сре ће чи та вог на ро да. Јер, „ње го ва сре ћа по ста је 
сре ћом зе мље, ко јом он упра вља.“43

Тре ћи ком по зи ци о ни оде љак већ раз ма тра оно што је Ње гош ура дио 
као вла дар Цр не Го ре. Од мах по по врат ку из Ру си је, Пе тар II је уви део „да 
га она суд би на ко ја га је на пре стол до ве ла ни је на ме кан ду шек по са ди ла, 
не го на твр ду, од ка ме на цр но гор ског из се че ну сто ли цу, да га она ни је по-
ди гла да се од ма ра не го да ра ди, да га ни је уз ви си ла да ње му не го да на ро ду 
по слу жи.“ Он се то ком сво је вла да ви не су о чио са два круп на про бле ма: 
јед но су кр ва ви бо је ви са Тур ци ма, а дру го је про блем крв не осве те ме ђу 
Цр но гор ци ма. Те две чи ње ни це, по Су бо ти ћу, ни су би ле не по ве за не, а ту 
ве зу је он обра зло жио уви дом у при ро ду ко лек тив ног мен та ли те та из гра ђе-
ног у спе ци фич ним окол но сти ма не пре ста ног ра то ва ња: „Кр ва ви бо је ви, у 
ко ји ма су се не пре ста но Цр но гор ци са Тур ци ма на ла зи ли, на чи ни ли су исти на 

42 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 24–25. За Су бо ти ћа реч ’про ми сао’ је, очи глед но, му шког 
ро да.

43 Сви ци та ти, стр. 25 и 26.
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из сло бод них оби та те ља Цр не Го ре ју на ке ду шма ни ну стра шне, али њи хов 
ду шма нин био је сва киј ко их увре ди, па ма му и брат ро ђе ниј био.“ Од мах 
по том до да је да „ста ро древ ниј оби чај крв не осве те, ни је ниг де та ко бе сни ти 
мо гао, као код сло бод них, по но си тих, ју нач ких и си ло ви тих си но ва Цр не Го ре.“ 
Он оце њу је да су све то „би ли цр ви, ко ји су и са мо би ће Цр не Го ре под гри за-
ли“,44 па су они до при но си ли рет ким ве ли ким по ра зи ма ко је су Цр но гор ци 
до жи вља ва ли у бо је ви ма с Тур ци ма, ка да се де ша ва ло да Тур ци стиг ну чак 
и до са мог Це ти ња: Ћу пре лић 1714. и Бу ша тли ја 1785. го ди не. Исто вре ме но 
Су бо тић се при се ћа ви ше ве ли ких по бе да Цр но го ра ца у та квим бо је ви ма: 
по бе да над Ар слан-па шом 1613, над Ах мет-па шом 1712, над вој ском бо сан-
ског ве зи ра 1750, вој ском три ве зи ра 1768, вој ском Бу ша тли је 1774.45

Су бо тић на ро чи то ис ти че зна чај Ње го ше вог прет ход ни ка, Све тог Пе тра 
Це тињ ског, ко ји се с истим про бле ми ма су о ча вао, а ре ша вао их је нај ви ше 
сна гом сво га ауто ри те та: Цр но гор ци „су се сваг да са мо ње му за љу бав ми-
ри ли, а за кон је за њи био мр тав. Вла ди ка је исти на на све тог Лу ку 1798. 
за кон до не ти дао: Али ни је ту ра дост ни по сле 30 го ди на до че као, да је овај 
за кон у ср цу ње го вих Цр но го ра ца ожи вио.“ Та ко и ње гов на след ник, вла ди ка 
Пе тар II, чим је сту пио на пре сто, са сво јих 17 го ди на, „имао је те ха ле а не 
љу де укро ти ти“ и „имао је за кон у жи вот уве сти у на ро ду“.46 Ко ли ко је то 
те жак за да так ви ди се и из све до чан ства о Лу чин дан ској скуп шти ни 1830. го-
ди не, ко ју је за ка зао вла ди ка Пе тар I, али је пре ње ног по чет ка пре ми нуо, па 
су се на са мој скуп шти ни од мах по ја ви ли гла со ви ко ји су стре ми ли да на-
ста ве крв ну осве ту: „Не ста ло је оно га ко ји нам је бра нио да се не по ко ље мо: 
сад да се осве ти мо је дан дру гом без сва ке за при је ке, што је ко ји ко ме ду жан!“47 
Ово све до чан ство при ка зу је ти пич ну си ту а ци ју на те ме љу ко је је Ма ти ја 
Бећ ко вић мо гао да из ве де ка рак те ри сти чан мо тив све оп штег ме ђу соб ног 
„ће ра ња“ и стал ног по кли ча „ће ра ће мо се још!“ 

У да љем то ку свог не кро ло шког тек ста Јо ван Су бо тић је до ста па жљи-
во опи сао ка ко уну тра шњу та ко и спо ља шњу по ли ти ку Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша. У уну тра шњој по ли ти ци вла ди ка је од по чет ка знао „да овај на род 
од ју на ка гво зде ну ру ку тре ба, ко ја ће му врат под за кон са ви ти. Пра вед на 
стро гост вла да те ља нај бо љиј је при ја тељ за ко на.“ Та гво зде на ру ка је нео п-
ход на јер „гор ском ју на ку, ко га си ле та ко ре ћи рас пи њу ука зу је се љу бав као 
сла бост; он са мо мо же по што ва ти во љу, ко ја се сло ми ти не да; он се по кла-
ња са мо си ли и прав ди кад ове спа ре не пред ње га ста ну.“ По зна ју ћи на род 

44 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 26.
45 Ми сли се на Ну ман-па шу Ћу при ли ћа, те Мах мут-па шу Бу ша тли ју, ко ји је ка сни је 

пао у би ци на Кру си ма 1796. Све ове по дат ке Су бо тић је, очи глед но, пре у зео из књи ге Ми-
ло ра да Ме да ко ви ћа По вест ни ца Цр не Го ре од нај ста ри јег вре ме на до 1830, Зе мун 1850, стр. 
38, 45, 46–47, 48–49, 67, 72.

46 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 29.
47 Нав. де ло, стр. 28. Ту анег до ту бе ле жи Ме да ко вић, нав. де ло, стр. 219.
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ко јим тре ба да вла да, Ње гош је знао да мо ра оба ви ти пот пу ну кон цен тра-
ци ју вла сти, тј. „вр хов ну власт јед ном, це лом и не раз де ље ном учи ни ти.“48

У том ци љу Ње гош је пред у зео не ко ли ко ва жних ко ра ка усме ре них ка 
ре фор ми уну тра шњег др жав ног устрој ства, а Су бо тић по себ но ис ти че три 
та кве про ме не. Пр во, он је уки нуо гу вер на дур ство као ин сти ту ци ју ко ју су 
уве ли Мле ча ни, а ко ја је, на сто је ћи да огра ни чи власт це тињ ског вла ди ке, 
у др жа ви уво ди ла еле мен те дво вла шћа. Су бо тић ве ли да „за то је мо ра ло 
до сто ин ство Гу бер на то ра пре ста ти“, а „Ра до њић ко ји се у губернaторству 
за стао, мо рао је ићи у из гнан ство; а по ку ше ње Ву ко ти ћа има ло се угу ши-
ти.“49

Дру го, у ци љу утвр ђе ња, обез бе ђе ња и за шти те за кон ског по рет ка у 
др жа ви, мо ра ло се уве сти „ја ко пра ви тељ ство“. Јер, ве ли Су бо тић, „јак за кон 
без ја ко га пра ви тељ ства и по ми сли ти се не да.“ У ту свр ху Ње гош „рас пу сти 
ста ро пра ви тељ ство св. Пе тра и са ста ви но во под име ном Се нат“: Се нат је 
за ми шљен као пред став нич ко те ло, у ње му је би ло пред став ни ка на ро да 
ко је је Ње гош по звао, за Цр ну Го ру осам, а за Бр да че ти ри. Се на то ри ма је 
дао пла те да би во ди ли оп шту по ли ти ку у ин те ре су др жав не це ли не, а не у 
ин те ре су не ких пар ци јал них гру па: „Ови да мо гу сваг да без об зи ра са мо оно 
чи ни ти што им па мет и са вест као до бро за др жа ву пред ла же, да мо гу за кон 
у сва кој при ли ки одр жа ти, и кад овај про тив јед ног или дру гог пле ме на 
уста је мо ра ли су од на ро да не за ви сни ма учи ње ни би ти.“ Као цен трал ни ко-
лек тив ни ор ган за во ђе ње др жав не по ли ти ке, Се нат је мо рао би ти оси гу ран 
и у по гле ду ин стру ме на та за спро во ђе ње ње го вих од лу ка, па је Ње гош уста-
но вио 40 пер ја ни ка „ко ји су сво јом си лом гла су Се на та пот пу ну тек ва жност 
да ва ли.“50

Тре ћи чи ни лац др жав ног устрој ства пред ста вљао је си стем ор га на вла-
сти у ло кал ним сре ди на ма, а о то ме Су бо тић ка же да Ње гош „у про вин ци-
ја ма оду зме власт при род ним пле ме на гла ва ри ма, и по ста ви 14 ка пе та на а 
сва ком да де гвар ди ју по 7–10 љу ди.“ На тај на чин је обез бе дио да се др жав не 
од лу ке спро во де у свим, па и нај за ба че ни јим де ло ви ма др жав ног про сто ра. 
О тим ре фор ма ма др жав не вла сти Су бо тић је имао ве о ма ви со ко ми шље ње, 
а по себ но хва ли чи ње ни цу да су се др жав на ор га ни за ци ја и по што ва ње за ко-
на по пр ви пут уко ре ни ли ме ђу Цр но гор ци ма. Та ко Ње гош „до жи ви ту ра дост 
да је по оној зе мљи, по ко јој пре ње га ро ђе ниј њен син сло бод но про ла зи ти 
ни је смео, ма ко ји ту ђин у под не, по но ћи, по сред шу ма, крај нај ду бљих про-
ва ли ја, као ма у ко јој од нај у ре ђе ни јих евро пеј ских др жа ва хо ди ти мо гао.“51 
По Су бо ти ћу, реч је о те мељ ној про ме ни: крв на осве та пре ста де, пле мен ски 
су ко би не ста до ше, а „иде ја др жа ве за зо ри у гла вах Цр но го ра ца, и они се 

48 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 29–30.
49 Нав. де ло, стр. 30.
50 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 30, 31.
51 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 31.
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поч ну осе ћа ти као гра ђа ни је дан на спрам сви ју, и сви на спрам јед ног, док су 
се пре ђе са мо на спрам Тур чи на као Цр но гор ци осе ћа ли, а из ме ђу се бе као 
Бје ло па вли ћи, и Бра то но жи ћи, и Пи пе ри и Дре ка ло ви ћи итд. жи ви ли.“52 
Ње гош је, ме ђу тим, увео та кав ред „да је мо гао др жа ву на ду же вре ме на са му 
без се бе оста ви ти, па се др жав на ма ши на ни је по ре ме ти ла.“53 Др же ћи да је 
Ње гош из у зет но успе шно во дио уну тра шњу по ли ти ку, Су бо тић за кљу чу је: 
„он је Цр ну Го ру упра во у број устро је них др жа ва увео.“54

Ни шта ма ње до бре оце не из ре као је Су бо тић и о Ње го ше вој спо ља шњој 
по ли ти ци, др же ћи да „са јед на ким так том упра вљао је Пе тар по ве ре ном 
се би др жа вом на спрам стра них си ла.“ Сма тра ју ћи да „ра то ви су за сва ку 
др жа ву зло: а за ма лу су пра ва за три ца“, бе сед ник ис ти че да се Ње гош „од ве-
ли ких ра то ва чу вао“, те да „са Тур ци ма је са мо два ра та имао“.55 Пр ви пут се 
то де си ло на по чет ку ње го ве вла да ви не ка да је На мик-па ша уда рио на Цр ну 
Го ру, али су се Цр но гор ци успе шно од бра ни ли. Дру ги пут се то де си ло 1842. 
кад је Али-па ша Сто ће вић кре нуо да узме Гра хо во, али је су коб ре шен без 
мно го кр ви, спо ра зу мом о то ме да Гра хо во оста не не у трал но; Ње гош је ипак 
пред став ни ке Гра хо ва узео у Се нат, а Тур ци ма се мо рао пла ћа ти из ве стан 
да нак.

Би ло је још не ко ли ко, ка ко их Су бо тић зо ве, „кр ва вих слу ча је ва“, али они 
ни су би ли раз ме ра ве ли ког су ко ба са чи та вом тур ском си лом. Та ко је 1839. 
го ди не си но вац Мех мет-аге Бу ша тли је, Бе ћир-ага, са 6000 „љу тих Ар ба на са“ 
и 4000 ни за ма на пао Бр ђа не, али је до жи вео по раз, па и сам по ги нуо. Го ди не 
1840. три тур ска сер да ра су са 7000 Ма ли со ра на па ли Жу пу, али су се, по-
ра же ни на бој ном по љу, за тво ри ли у град Жа бљак. За то Су бо тић ис ти че да 
„под Пе тром II ни кад ни је опа сност Цр ној Го ри пре ти ла, као она кад су 
пре ђа шњих го ди на по 50 000–100 000 Ту ра ка на њу на па да ли“: он је „умео 
сво ју др жа ву од по доб них опа сно стиј са чу ва ти“, па „го ди не ње го вог вла да ња 
мо гу се го ди на ма ми ра за Цр ну Го ру на ре ћи.“56 Упр кос то ме, Ње гош је Цр ну 
Го ру та ко до бро на о ру жао да она „ни кад бо ље за бој пре пра вље на ни је би ла, 
и опет ни кад ма ње бо је ва има ла ни је.“57 Су бо тић под се ћа на те шке слу ча је-
ве ка да је Цр но гор ци ма 1750. и 1768. го ди не у од бра ни од Ту ра ка не ста ло 
пу шча но га пра ха, али под Пе тром II та ко не што се ви ше ни је мо гло де си ти. 
Оту да бе сед ник за кљу чу је: „Јер прем да је Пе тар II то за глав но на че ло имао, 
са су се ди ма у ми ру жи ви ти, без осо би те ко ри сти бој не по чи ња ти, а ла ко не 
да ти, да до ну жде до ђе, бра ни ти се: то је он ипак сво ју Цр ну Го ру сред ства ма 
за бој та ко снаб део, ка ко ни ка да снаб де ве на ни је би ла.“58 

52 Нав. де ло, стр. 31–32.
53 Нав. де ло, стр. 31.
54 Нав. де ло, стр. 32.
55 Нав. де ло, стр. 32.
56 Нав. де ло, стр. 33.
57 Нав. де ло, стр. 33–34.
58 Нав. де ло, стр. 34.
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Јо ван Су бо тић ве о ма хва ли и Ње го ше ву по ли ти ку пре ма су сед ној 
Аустри ји. Не гу ју ћи са том др жа вом „мир и при ја тељ ство“, он је „вр ло до бро 
про ник нуо шта ве ли ка, из о бра же на Аустри ја ње го вом ота че ству би ти мо же, 
кад по ли ти ку сво ју при род ном свом на Ис то ку за дат ку сход но ус трои“, па 
је – по Су бо ти ћу – ње го ва за вет на по ру ка би ла: „Чу вај те мир и при ја тељ ство 
са Аустри јом.“ Као др жа вља нин Аустри је, ко ји уз то го во ри на па ра сто су у 
пре сто ни ци Хаб збур шког цар ства, Су бо тић из ри чи то на гла ша ва да са да шњост 
и бу дућ ност на ла жу Цр ној Го ри до бре од но се са Аустри јом. Ка да, ме ђу тим, 
го во ри о од но си ма Цр не Го ре и Ру си је, он је знат но су здр жа ни ји, по све ћу ју ћи 
том од но су не сра змер но ма ло ме ста у свом из ла га њу, та ко да са мо јед ном 
је ди ном ре че ни цом, а на про сто ру пе то стру ко ма њем од обра зла га ња од но са 
са Аустри јом, он ис ти че да ве за са Ру си јом до ла зи као на лог пре да ка: „При ја-
тељ ство Ру си је са чу вао је као дра го цеј ниј ама нет сво јих пред ко ва, и пре да је 
га це ло и не по вре ђе но сво ме на след ни ку.“59 Дру гим ре чи ма, Су бо тић је, по 
све му су де ћи, сма трао да бли ске ве зе са Ру си јом је су ствар про шло сти, а да 
од но си ма са Аустри јом при па дају са да шњост и бу дућ ност.

Ма да то ни је де таљ ни је обра зла гао, Су бо тић је, очи глед но, др жао да ће 
у бу дућ но сти ну жно усле ди ти мно го сна жни ја по ли ти ка Аустри је усме ре на 
пре ма Ис то ку, а све то у скло пу ве ли ког ме ђу на род ног про це са по зна тог под 
на зи вом Ис точ но пи та ње. О том пи та њу ће срп ска по ли тич ка ели та у Хаб-
збур шком цар ству пом но рас пра вља ти, а та те ма је по го то во за Све то за ра 
Ми ле ти ћа и Ми ха и ла По ли та Де сан чи ћа пред ста вља ла ве о ма ва жну про-
бле ма ти ку.60 Го ди не 1851, ка да је одр жа на ова по смрт на бе се да по све ће на 
Ње го шу, аустриј ска по ли ти ка пре ма Ис то ку још ни је би ла ја сни је де фи ни-
са на, али Су бо тић очи глед но на слу ћу је ну жност ње ног де фи ни са ња. Не ја сно 
је ко ли ко Су бо тић, у то вре ме, успе ва да са гле да сву по губ ност по срп ски 
на род и по ње го ве ин те ре се, сву по губ ност аустриј ске по ли ти ке у скло пу 
Ис точ ног пи та ња, али је еви дент но да он ја сно ви ди ко ли ко ће по ло жај Ср ба 
и њи хо ви на ци о нал ни, по ли тич ки ин те ре си не по сред но за ви си ти баш од на-
чи на на ко ји ће се у бу дућ но сти Аустриј ско цар ство од но си ти пре ма Ис то ку, 
по себ но пре ма Бал ка ну.

Очи глед но је и не скри ве но да о Ње го шу као вла да ру Јо ван Су бо тић 
ми сли све у са мим су пер ла ти ви ма. Дру гим ре чи ма, Ње гош је са из ван ред-
ном ве шти ном, са пу ним ауто ри те том, као и ве ли ком љу ба вљу чи та вог на-
ро да ка сво ме вла да ру, сре дио ка ко уну тра шње ста ње у Цр ној Го ри та ко и 
ње не спо ља шње од но се са дру гим др жа ва ма. Уну тра шње при ли ке су та ко 
би ле уре ђе не да је Ње гош мо гао на ду же вре ме од ла зи ти из Цр не Го ре, а том 

59 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 35.
60 Ми ле тић је у сво јој рас пра ви „Ис точ но пи та ње“, об ја вље ној на стра ни ца ма Срб ског 

днев ни ка то ком 1863. го ди не, ука зао на опа сно сти ко је овај ве ли ки им пе ри јал ни про цес 
мо же има ти по срп ски на род, као и на за дат ке ства ра ња на ци о нал не др жа ве и уре ђе ње ње ног 
од но са са др жа ва ма Бу га ра, Гр ка и Ру му на. О то ме ви де ти: Све то зар Ми ле тић, нав. де ло, 
стр. 77–114.
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при ли ком жи вот и др жав ни по сло ви су се ре дов но од ви ја ли. У при лог то ме, 
бе сед ник из но си јед но не по сред но све до че ње из Цр не Го ре: „Ле по ми је је дан 
Цр но го рац љу бов на ро да к вла ди ки опи сао овим реч ма: Кад је го спо дар из 
зе мље ку да оти шао био, ту се ни гдје ни јед но га гла ска чу ло ни је; а кад се он 
у сво је Го ре вра тио, он да су се хо ри ла бр да од пје са на.“61 Соп стве ну др жа ву 
је Ње гош та ко во дио да је ма ло ра то вао, али да је ипак обез бе дио про ши ре ње 
др жав ног про сто ра. „Под овим вла да те љем – ве ли Су бо тић – раз ши ри ла је 
Цр на Го ра по не што сво је гра ни це. Год. 1831. при дру же се Цр ној Го ри Ку чи; 
а и Гра хо во има сво је пред став ни ке у цр но гор ском Се на ту.“62

Нај ви ше оце не Ње го ше вих др жав нич ких за слу га Јо ван Су бо тић је до-
пу нио још две ма до дат ним за слу га ма ко ји ма он при да је ве ли ку ва жност, 
али о ко ји ма ни је баш де таљ но рас пра вљао. Пре све га, Ње гош као пе сник 
за слу жу је нај ви ше мо гу ће оце не, а о то ме ће Су бо тић про го во ри ти на не пу-
не две стра не сво га тек ста по ка зу ју ћи за што је Ње гош „ве ли киј Пе сник 
срб скиј“. Он по себ но ис ти че три Ње го ше ва глав на де ла. Лу ча ми кро ко зма, 
по ње му, је сте де ло ко је „пред ста вља ње гов соб стве ниј жи вот у ми то су: 
бор бу на че ла ве ли че ства са про тив ни ци, бор бу за ко на са са мо во љом, бор бу 
све тло сти са та мом, бор бу стал но сти са про ме ни тел но шћу.“ И прем да пре-
по зна је не све стан до ти цај пе сни ка Из гу бље ног ра ја, тј. Мил то на, Су бо тић 
за кљу чу је да ви си не ово га пе сни ка Ње гош ипак не до се же: „Прем да пе сник 
Лу че ми кро ко сма не свест на во де ћу ви си ну пе сни ка Из гу бље ног ра ја, с ко јим 
се на овом по љу са ста је, не до сти же: али сва ким по вла ком сво га пе снич ког 
обра за по ка зу је да се Мел по ме на на ње га у ко лев ци већ на сме ја ла.“.63 Су-
бо тић, да кле, Лу чу чи та као де ло до слов ног и ауто би о граф ског, але го риј ског 
и мо ра ли стич ког зна че ња, али не ће пре по зна ти ви ше, ме та фи зич ке сло је ве 
ко ји Ње го ше во де ло уво де у сфе ру ана го гиј ског зна че ња и у круг ми стич ке 
тра ди ци је.64

За ни мљи во је Су бо ти ће во основ но раз у ме ва ње Ње го ше вог пе снич ког 
та лен та, а на ро чи то од нос пре ма мо гућ но сти ма але го риј ског из ра за. Очи-
глед но је да он сма тра да Ње го шев бо жан ски дар во ди пе сни ка не пре ма 
але го риј ском не го пре ма исто риј ско-по ли тич ком зна че њу књи жев не ре чи, 
па у овој дру гој сфе ри пре по зна је оно спе ци фич но што ни је дан дру ги пи сац 
не ће мо ћи да на пи ше та ко убе дљи во ка ко он то чи ни: „Ко је је пе ро по зва но 
да на пи ше ’Вој во ду Дра шка’, ’Ву ка Ми ћу но ви ћа’, ’Ву ка Ман ду ши ћа’, ’Игу-
ма на Те о до си ја’, за ко га пра во ве ли вој во да Дра го: ’Бро је љу ди у сву Цр ну 

61 Нав. де ло, стр. 34–35.
62 Нав. де ло, стр. 35.
63 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 35, 36.
64 О ра зним аспек ти ма тра ди ци о нал но схва ће не ви ше знач но сти књи жев ног де ла ко-

је се ов де има на уму ви де ти: Ум бер то Еко, Отво ре но де ло, пре вео Ни ка Ми ли ће вић, „Ве-
се лин Ма сле ша“, Са ра је во 1965, стр. 36 и да ље. О ми стич кој ди мен зи ји Ње го ше вог де ла, а 
и срп ског ро ман ти зма уоп ште ви де ти: Ду шко Ба бић, Ми сти ка срп ског ро ман ти зма, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Срп ско Са ра је во 2004.
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Го ру / Да има де по оке па ме ти, / А у те бе то ли ко са мо га.’, за оно ни су обла ци 
и ма гле, рај и па као, ан ђе ли и ђа во ли да их опи су је, не го Цр на Го ра, и ње ни 
ју на ци и њи хов жи вот, па да што на пи ше што ће ред ко ко ји дру гиј мо ћи.“ 
Оту да Су бо тић из ра зи ту вред но сну оце ну при пи су је пре све га Гор ском ви
јен цу и Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом, јер „ова ће два де ла жи ви ти док је 
Цр не Го ре, и док се по ње них пе ћи нах срб ски гла си хо ри ли бу ду“, јер „ред ко 
ко ји на род да има по доб но ко је де ло“ и јер „оба ова де ла при на дле же у број 
нај и зврст ни је га што је дух људ скиј ма где у све ту про из вео!“65

Овим де ли ма Су бо тић од ре ђу је и не што бли жи жан ров ски кон текст, 
ука зу ју ћи на то да ни су у пи та њу обич не дра ме не го ге те ов ски схва ће на 
дра ма за чи та ње: „Са мо не тре ба у овим де ли ма обич не дра ме тра жи ти: ко то 
уз ра ди тај ће се та ко исто пре ва ри ти, као што се ва ра кад у Фа у сту Ге те о вом 
обич ну дра му тра жи!“ Све ово мо гао је, по Су бо ти ће вом ми шље њу, да ство-
ри са мо ства ра лац из ван ред ног да ра и ве ли ки ства ра лач ки дух ко ји је све 
по ме ну то „сам со бом учи нио, сам из се бе из цр пио, јер тре ба зна ти да Пе тар II 
ниг де из ван Цр не Го ре шту ди рао ни је, а у Цр ној Го ри не ма Ака де ми ја, ни Уни-
вер си те та.“66 Реч је, да кле, о пот пу но са мо род ном ства ра о цу, оном за ко јег 
се обич но ко ри сти тер мин ге ни је, тер мин ко ји је ро ман ти чар ска те о ри ја ра до 
ко ри сти ла. Су бо тић ни је у овом кон тек сту тај тер мин ис ко ри стио, али га је 
очи глед но имао на уму. 

За вр шни део свог не кро ло шког тек ста Јо ван Су бо тић је ис ко ри стио да 
ука же на то ко ли ко је Пе тар II Пе тро вић Ње гош ти пич ни пред став ник Цр не 
Го ре и Цр но го ра ца. У Ње го ше вом ми шље њу, ста ву и по на ша њу бе сед ник пре-
по зна је: „упо ко је ниј вла ди ка био је скро жђу Цр но го рац; он се за узор Цр но-
гор ца узе ти мо же.“ За ни мљи ва су, уз то, и Су бо ти ће ва опа жа ња о то ме ка ко 
се Ње гош од но сио пре ма иден ти тет ским осо би на ма Цр но го ра ца, те ка ко је 
са гле да вао раз вој не про це се са ко ји ма се цр но гор ска др жа ва, у то ко ви ма 
соп стве не евро пе и за ци је, мо ра ла су о чи ти. У том сми слу се кон ста ту је на пор 
да се са чу ва ју све иден ти тет ске ка рак те ри сти ке, али да се оне опле ме не ка ко 
би био омо гу ћен на пре дак. За то Су бо тић за пи су је: „И прем да је он на то ишао 
да сво ју зе мљу као евро пеј ску јед ну др жа ву устро ји, да сво је Цр но гор це 
евро пеј ском из о бра же њу бли же при ве де: али је он при том као на очи у гла ви 
на то па зио да свој стве ност цр но гор ску у њи ма са чу ва: он је на то ишао да они 
оста ну ко ји су, са мо да бу ду бо љи и ве ћи.“67 У са да шњим вре ме ни ма гло ба ли-
за ци је и ра ди кал ног на си ља над тра ди ци о нал ним мен та ли те том и исто риј-
ским на сле ђем Цр но го ра ца ко је вр ши са ма цр но гор ска др жа ва, ово Ње го ше во 
ис ку ство и сјај но Су бо ти ће во опа жа ње чи не се ви ше не го по уч ни ма. Та фор-
му ла, уоста лом, тре ба да ва жи не са мо за Цр но гор це не го и за све оста ле 
Ср бе: оста ти свој, али на пре до ва ти у сва ком по гле ду, те по ста ти бо љи и ве ћи.

65 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 36, 37.
66 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 37.
67 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 37.
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И ма да то ни је из ри чи то ре че но, али је очи глед но да Су бо тић сма тра 
да упра во ова кав став пред ста вља ра зу ман од нос вла да ра пре ма на сле ђу и 
пре ма мен та ли тет ским осо би на ма соп стве ног на ро да. Са мо та кав став мо же 
учи ни ти да цео на род зду шно уче ству је у про јек ту из град ње и сна же ња 
соп стве не др жа ве, па оту да он на во ди чи тав низ успе ха ко је је Ње гош са 
сво јим Цр но гор ци ма ус пео да по стиг не. У том по гле ду он на ро чи то ис ти че 
хра брост као вр ли ну ко ју су Цр но гор ци не го ва ли ве ко ви ма. По ми ње, та ко, 
хе рој ски под виг кад је 12 Цр но го ра ца узе ло цео град Жа бљак, а по том је 300 
Цр но го ра ца ус пе ло да град од бра ни од на па да 3000 Ту ра ка. По ми ње, та ко ђе, 
да је Ње гош на кра сну ми сао до шао да уста но ви ме да љу Оби ли ћа да под сти-
че хра брост и не у стра ши вост као вр ли ну: „На ме ра ва ју ћи чув ство чи сте вој-
нич ке че сти у ср ца сво јих Цр но го ра ца ули ти, уста но ви 1847. ме да љу Ми ло ша 
Оби ли ћа, ко јом је ју на ке сво је, кад се ко ји осо би то ју нач ки по ка зао, укра ша вао. 
Ми лош Оби лић узор је нај у зви ше ни јег, нај чи сти јег и нај пле ме ни ти јег ју нач-
ства: кра сна је да кле то ми сао би ла са да шњим ју на ци ма образ ово га нај у зви-
ше ни јег ју на ка ве ли ке срб ске про шло сти на пр си и пред очи ста ви ти.“68

И са мо га Ње го ша кра си ле су те осо би не хра бро сти и не у стра ши во сти. 
Су бо тић на во ди два при ме ра. Та ко при на па ду на Под го ри цу спа сао је не ког 
Ива но ви ћа ко јег Тур ци жи ва са мо што ни су ухва ти ли, али га је Ње гош на ко њу, 
по звав ши и сво је мом ке, „сам со бом из ба вио“.69 Дру ги при мер збио се при 
на па ду на Ле сен дро ка да је тур ски топ опа лио ђу ле ко је је про шло тик по ред 
ње го ве гла ве, а на по ви ке упо зо ре ња на не при ја тељ ско зр но, он је са мо ма ло 
мак нуо гла ву у стра ну: ђу ле је ње га про ма ши ло, али је по го ди ло не ко „си ро-
то мом че“ ко је се ма ши ло „да га по љу би у ру ку“.70 Та ко се сам по се би на-
ме ће за кљу чак да је Ње гош мо гао би ти успе шан вла дар јер је вла дао хра брим 
на ро дом, а и сам је био узор но хра бар чо век ко јег су ње го ви су на род ни ци 
ве о ма по што ва ли.

У свом не кро ло шком тек сту Јо ван Су бо тић го во ри и о Ње го ше вој смр ти, 
опи су ју ћи на чин на ко ји је Ње гош умро. Из тог опи са се ја сно ви ди да је реч 
о плућ ној бо ле сти: „Ја ше ћи је дан пут за хла ди се, до би је бо лест у пр си ма и по-
сле ду жег бо ло ва ња пре ми не 19. окт. ове го ди не, у 9 са ти ују тру.“ Ис ти чу ћи 
да „он је умрео као што се ју на ку и ве ли ком пе сни ку при сто ји“, пи сац не кро-
ло га де таљ ни је опи су је и Ње го шев ра ста нак са бли жњи ма: „Је дан сат пред 
смрт уста не и за по ве ди ка ко да му се кре вет на ме сти, пак он да очи та не ке 
мо ли тве и ка же да ће тај час умре ти. На ово сед не и да де при су ству ју ћим по-
след ње сво је са ве те, на ло ге и за ве те, на сло ни се на одар и – усни.“71 Су бо тић 

68 Нав. де ло, стр. 38.
69 Нав. де ло, стр. 38. Ива но вић ко јег Су бо тић по ми ње је, очи глед но, ам би ци о зна при-

до шли ца из Ру си је ко ја је, по ред жи вог вла ди ке Пе тра II, хтео да по ста не кнез Цр не Го ре, а 
за јед но са вла ди ком је уче ство вао и у по хо ду на Под го ри цу у је сен 1834. го ди не, кад се збио 
по ме ну ти до га ђај. О то ме ви де ти: Вук Вр че вић, нав. де ло, стр. 90–98. 

70 Нав. де ло, стр. 38–39.
71 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 39.
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то не ка же из ри чи то, али у ова квом пред смрт ном по на ша њу мо же мо пре по-
зна ти Ње го ше ву про зор љи вост, по ко јој је он у су о че њу са соп стве ном смр ћу 
уна пред знао шта ће се и ка да де си ти.

У Су бо ти ће вом не кро ло шком тек сту се го во ри и о Ње го ше вом те ста-
мен ту, у ко јем је цр но гор ски вла ди ка за на след ни ка оста вио свог си нов ца 
Да ни ла. На след ни ка је упу тио на шко ло ва ње у Пе тро град, а овај „ни је се 
јошт из Бе ча кре нуо кад му глас стиг не да му је љу бље ниј стриц и го спо дар 
умрео.“ Умрев ши у 38–ој го ди ни, Ње гош „у нај бо љој сна ги ду ха мо ра де у 
зе мљу ле ћи! Но – ис ти че Су бо тић – не ка се од ма ра обо ле ло те ло у ма те ри 
сво јој зе мљи: дух ње гов жи ви у бо љем све ту.“72

Под се ћа ју ћи на Ње го ше ве сти хо ве о ан ти те тич ким ре ла ци ја ма на ко ји ма 
по чи ва овај свет, Су бо тић за Ње го ша ве ли: „жи вот је ње гов и био пун бор бе 
и му ке“. Од мах по том пи сац не кро ло га да је и укуп ну оце ну ње го вих прег-
ну ћа и бор би: „Он се му чио, исти на је; али је за да так свој свр шио и ми ње му 
мо же мо ре ћи што игу ман Сте фан ју на ци ма: ‘Те жак ви је нац – ал је во ће 
слат ко. / Вос кре се ња не би ва без смр ти’; / ‘Ви ле ће се гра бит у ви је ко ве, / Да 
ти ви јен це до стој не са пле ту! / Твој ће при мјер учи ти пје ва ча, / Ка ко тре ба с 
без смрт но шћу збо рит!’“. Ве ли чи ном сво га де ла Ње гош за у зи ма ве о ма ја сно 
и уоч љи во ме сто у исто ри ји Цр не Го ре и це ло га срп ско га на ро да. Ис ти чу ћи 
вла ди ке Да ни ла, Пе тра и Пе тра Пе сни ка као „три нај сјај ни је зве зде на не бу 
цр но гор ском“, Су бо тић ве ли: „Да ни ло је Цр ну Го ру об но вио, Св. Пе тар одр-
жао, а Пе тар Пе сник др жа вом учи нио.“ Дру гим ре чи ма, пра ви на ста нак 
цр но гор ске др жа ве, са свим атри бу ти ма озбиљ не уну тра шње и спо ља шње 
по ли ти ке, тре ба пра вас ход но ве за ти за Ње го ше во име и де ло. Због тих др жав-
них и на род них, али и због пе снич ких за слу га Су бо тић на гла ша ва да „спо мен 
ће ње гов жи ви ти док је срб ства и срб ске по вест ни це.“73

Не кро ло шки текст Јо ва на Су бо ти ћа нео спор но пред ста вља чвр сто и 
те мељ но упо ри ште за из град њу Ње го ше вог кул та не са мо у срп ској кул ту ри 
не го и у укуп ној исто ри ји срп ског на ро да. Осве тлив ши Ње го шев жи вот и 
ње го во де ло, Су бо тић је нај ви шим оце на ма вред но вао све оно чи ме се цр но-
гор ски вла ди ка ба вио. С об зи ром на из ре че не оце не, али и с об зи ром на то 
ко је то из ре као (је дан од нај о бра зо ва ни јих и ко ли ко књи жев но то ли ко и 
по ли тич ки нај ком пе тент ни јих љу ди то га до ба) и с об зи ром на то на ка квом 
ме сту је то ре че но (на па ра сто су пред нај ве ћим углед ни ци ма као што је 
прет ход ни и бу ду ћи кнез Ср би је Ми хај ло Обре но вић, пред став ни ци аустриј-
ске др жа ве и др.; у ча со пи су та да нај у глед ни јем у срп ској кул ту ри), овај 
текст је обе ле жио тре ну так фор му ли са ња оце не ко ја ће, и у на сту па ју ћим 
вре ме ни ма, оста ти трај ном и ста бил ном.

72 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 41.
73 Сви ци та ти, нав. де ло, стр. 40–41, 42.
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4. Ње гош и срп ска кул ту ра се ћа ња

У по гле ду кон крет них ефе ка та ре цеп ци је Ње го ше вог де ла у срп ској 
кул ту ри Ле то пис је био од нај ве ћег мо гу ћег зна ча ја. На стра ни ца ма овог 
ча со пи са је са тек стом Те о до ра Па вло ви ћа за по че ла пр ва озбиљ ни ја књи-
жев но кри тич ка ва ло ри за ци ја Ње го ше вог де ла, а са тек стом Јо ва на Су бо ти-
ћа је из ве де но пр во пот пу но и за о кру же но са гле да ва ње Ње го ше вог жи во та 
и ра да, а ти ме и по ста вља ње чвр стог те ме ља за раз вој чи та вог кул та ве ли ког 
пе сни ка, вла ди ке и вла да ра. Упра во ови при ло зи у Ле то пи су пред ста вља ли 
су нај сна жни ји основ не са мо за ус по ста вља ње Ње го ше вог кул та не го и кул та 
Цр не Го ре ко ји је са Ње го ше вим ли ком и де лом, као и це лом ди на сти јом Пе-
тро ви ћа, нај су штин ски је по ве зан.

Два по ме ну та тек ста нај при сни је су пра ти ла на ста нак кул та Цр не Го ре 
и ње го во ста би ли зо ва ње у окви ру на ци о нал но-ро ман тич ког кон цеп та срп ске 
кул ту ре. На ста нак кул та Цр не Го ре мо гао би се нај ви ше ве за ти за де ло ва ње 
Ву ка Ка ра џи ћа, а по себ но за из ла зак ње го ве књи ге Mon te ne gro und die Mon te
ne gri ner. Ein Be i trag zur Kent niss der europäischen Türkei und des ser bischen 
Vol kes (1837), књи ге ко ја је пр во бит но об ја вље на на не мач ком, a мно гим 
срп ским ин те лек ту ал ци ма ко ји су жи ве ли и ра ди ли у Хаб збур шком цар ству 
би ла до ступ на. Тој књи зи је прет хо дио Па вло ви ћев кри тич ки при каз Ње го-
ше вог де ла (об ја вљен у за вр шној, че твр тој ча сти ци ча со пи са за 1834. го ди ну), 
као што је прет хо дио, или у нај ма њу ру ку до га ђао се исто вре ме но са Ву ко-
вим бо рав ком у Цр ној Го ри, ка да су 18. ок то бра 1834. от ко па ни не тле не ни 
зем ни оста ци Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша и кад је он, у не по сред но Ву ко вом 
при су ству, про гла шен за све ца.74

На ста нак пу ног кул та Цр не Го ре тек ће усле ди ти у го ди на ма по сле Ве-
ли ке бу не 1848. го ди не. Јо ван Скер лић пре су дан раз вој тог кул та ве зу је за 
два „омла дин ска на ра шта ја, и оног од 1848. и оног од 1860.“ Он ве ли да „пе-
де се тих го ди на тај култ Цр не Го ре осва ја. 1850. на и ла зи Ми ло ра да Ме да ко-
ви ћа По вест ни ца Цр не Го ре, од нај ста ри јег вре ме на до 1830. год., а 1856. 
Исто ри ја Цр не Го ре од Д. Ми ла ко ви ћа. Срп ски ро до љу би оно га вре ме на 
не пра вич ни су пре ма Ср би ји, ко ја им је из гле да ла су ви ше мир на, обич на у ње-
ном про за ич ном ра ду и ти хом на прет ку. Њи хо ве ро ман ти чар ске сим па ти је 
ишле су по ет ској, кр шној Цр ној Го ри, увек под оруж јем, увек у бо је ви ма.“ 
На да ље, Скер лић ука зу је на то да „око 1860. и 1862. тај култ Цр не Го ре оти шао 
је до вр хун ца. У свим ру ка ма би ла је књи га Ми ло ра да Ме да ко ви ћа Жи вот 
и оби ча ји Цр но го ра ца, ко ја је из и шла 1860. го ди не.“75

Због све га то га зна чај два Ле то пи со ва тек ста, Па вло ви ће вог и Су бо ти-
ће вог, не тре ба по сма тра ти са мо уну тар стро гих и уских окви ра срп ске књи-

74 Ви де ти: Љу бо мир Сто ја но вић, Жи вот и рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Ма ка-
ри је, Бе о град – Зе мун 1924, стр. 410–412. 

75 Сви ци та ти, Јо ван Скер лић, нав. де ло, стр. 182–185. 
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жев не кри ти ке не го их тре ба раз ма тра ти у ши рем кул ту ро ло шком кон тек сту. 
Та два тек ста су, на и ме, ве о ма зна чај ни по ка за те љи ус по ста вља ња си сте ма 
срп ских књи жев них вред но сти и аде кват не кул ту ре се ћа ња у XIX ве ку, си-
сте ма ко ји је осми шље но и по све ће но гра ђен упра во то ком то га ве ка, а на 
те ме љу кри те ри ју ма на ци о нал ног иде о ло шког про гра ма.76 У том гра ђе њу 
на гла ше ну, чак нај ва жни ју уло гу у срп ској кул ту ри има ли су Ма ти чин Ле
то пис и Ма ти ца срп ска, као и ње ни ва жни де лат ни ци ка кви су би ли Те о дор 
Па вло вић и Јо ван Су бо тић.

Ivan Negrišorac

THE RECEPTION OF NJEGOŠ`S WORK IN THE MATICA SRPSKA  
CHRONICLE (1831–1852): ARTICLES OF TEODOR PAVLOVIĆ  

AND JOVAN SUBOTIĆ

S u m m a r y

The author examines the reception of Njegoš’s work in the Matica Srpska Letopis 
(Chronicle) in the period from 1831 to 1852, with special attention to the texts of Teodor 
Pavlović and Jovan Subotić. Regarding Njegoš‘s first original work Pustinjak cetinjski 
(The Hermit of Cetinje) Pavlović clearly emphasized in 1834 Serbian national consciousness 
and romantic basis of Njegoš‘s poetics, which marked the beginning of a serious literary 
critical evaluation of his work. Then in 1837 and 1838, when Pavlović was an editor, 
Njegoš published his texts in Letopis, but did not continue with it afterwards. However, 
in that later period bibliographic notes about Njegoš‘s books were published in Letopis. 
In 1845, Njegoš became a member of the Matica Srpska paying the fee of 100 forints, and 
in 1847 he sent one copy of Luča mikrokozma (The Ray of the Microcosm) and 5 copies 
of Gorski vijenac (The Mountain Wreath) to the Matica Srpska Library. A sermon com-
memorative of the death of Njegoš given by the then editor Jovan Subotić in Vienna was 
published in Letopis in 1852. In this text was given for the first time a completed assess-
ment of Njegoš as a ruler, bishop and poet, and thus the bases were set for the development 
of Njegoš‘s cult in Serbian literature and culture, as well as the cult of Montenegro as 
Serbian Sparta. The contribution of the Matica Srpska Letopis and its contributors Teodor 
Pavlović and Jovan Subotić in the process of establishing the value system and related 
Serbian cultural memory is of greatest importance.

76 О то ме ви де ти: Не над Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град 2006.
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Борис Лазић

ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ РАЗВИТКА ПОИМАЊА  
СВЕТЛОСНЕ МИСЛИ НА ПРИМЕРУ РАНОГ  

ЊЕГОШЕВОГ ПЕСНИШТВА (ЦИКЛУС  
ПЕСАМА ИЗ ГРЛИЦЕ ЗА 1837. ГОДИНУ)

Пе сме штам па не у Гр ли ци пред ста вља ју књи жев ни ма ни фест. Ци-
клус је бри жно ком по но ван с ци љем да осве тли Ње го ше ва пе снич ка и 
ме та фи зич ка схва та ња. Он, та ко ђе, пред ста вља ра ну, фор мал ну, те мат ску 
и лек сич ку ла бо ра то ри ју из ко је ка сни је про из ра ста ју де ла зре ле до би. 
Рад има циљ да ука же на те спо не, као и на ин хе рент не вред но сти са мих 
пе са ма, ко је сто је на гра ни ци кла си ци зма (ко ји де лом по е тич ки пре вред-
ну ју и пре ма ша ју) и ро ман ти зма (ко јем Ње гош при па да у це ли ни).

Кључ не ре чи: стих, ме тар, ми сао, све тлост, ра зум, за кон, вр ли на, 
про све ће ност, бо жан ско

Као што „Цр но го рац за ро бљен од ви ле“ упи су је за о ку пље ност исто ри-
јом и по хва лу ју на штву у мит, те та ко вр ши крај ње про гра мат ско, мит ско 
чи та ње исто ри је – про цес за по чет Сво бо ди ја дом и кру ни сан Гор ским ви јен цем 
– исто та ко по сто ји пе снич ки и стил ски ра звој у ци клу су пе са ма из ра зи ти-
јег те о ло шког са др жа ја ко је се, та ко ђе, сли ва ју у до ми нант ни ток Ње го ше вог 
пе ва ња, да ју ћи му јед но ду бље и об у хват ни је фи ло зоф ско, ме та фи зич ко, 
упо ри ште. Ја сно је да су оба ци клу са не раз двој на, да чи не јед ну це ли ну бу ду-
ћи да се у ср цу оба раз ви ја по е ти ка све тло сти. Ме ђу тим, док је исто риј ски 
ци клус за о ку пљен иден ти те том да тог ко лек ти ва, чо ве чан ства су о че ног са 
злом опред ме ће ним у људ ској по ве сни ци, до тле ре флек сив ни, те о ло шки ци-
клус на сто ји да ус по ста ви ве зу – као и при ро ду те ве зе – из ме ђу људ ског и 
бо жан ског. Шта ви ше, оба ци клу са има ју ујед на чен и па ра ле лан ток. Ту тен ден-
ци ју свог пе ва ња – као и на пор са мо ра зу ме ва ња – Ње гош ја сно ис ти че ода-
би ром пе са ма и њи хо вом уну тра шњом ор га ни за ци јом за ча со пис „Гр ли ца“.

Ви ше вред них пе са ма прет хо ди ме ђа шној по е ми „Ми сао“, као кључ ном, 
па ра диг ма тич ном и про гра мат ском тек сту, сво је вр сној увер ти ри де ли ма 
зре ло сти. Ме ђу та кви ма, две су из ра зи то бит не ка ко на фор мал ном, та ко и 
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на те мат ском пла ну. То су: „Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“ као и: 
„Ода сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца“. На по љу фор ме, те две пе сме ско ро 
па јед на ке ду жи не (пр ва има 90 сти хо ва, дру га 80), по де ље не на стро фе од 
по де сет де се те ра ца сва ка, пред ста вља ју ра ни обра зац ка сни је ком по зи ци је 
Лу че ми кро ко зма. Из бор де се тер ца, ју нач ко га сти ха, од го ва ра иде ји бор бе 
ко ја, код Ње го ша, ле жи у осно ви све га и чи ја се по ет ска апо те о за (крун ска 
ар ти ку ла ци ја пе сни ко вих схва та ња) на ла зи у мо но ло гу Игу ма на Сте фа на, 
у Гор ско ме ви јен цу. За не ма рив ши га, у ко рист два на е стер ца (стих по де сан 
за ела бо ра ци ју ни јан си ра не, ре флек сив не ми сли), при ком по зи ци ји по е ме 
Ми сао, Ње гош опет пре у зи ма тај стих при ства ра њу ре ли гиј ског спе ва  Лу ча 
ми кро ко зма.

Пр ва од две ју пе са ма је ода по све ће на ми сли, ми шље њу, ду ху, од но сно 
све сти, док је дру га по све ће на све тло сти. Фор мал на кон кор дан са под ра зу-
ме ва и дру гу, те мат ску. Иде је ко је пе сник раз ви ја у пр вој ана лог не су они ма 
из дру ге. Ода сун цу се усред сре ђу је на до бро бит све тло сти и вр ху ни у по хва-
ли Апо ло ну. Реч је, у ства ри, о ва ри ја ци ји на исту те му, пре у зе тој и ра ши-
ре ној, нај пре у „Ми сли“, а за тим у Лу чи мо кро ко зма, о све тло сти као пу ту 
спа се ња.

У обе пе сме се Ње гош ко ри сти из ра зом „Без те бе“ у об ли ку па ра ле ли-
зма ка ко би из ра зио и раз ви јао ми сао о оту ђе њу ко је пре ти чо ве ку и при ро ди 
ли ше ној ду ха, све тло сти. Без све тло сти би се све пре да ло „пла чу“, и би ло 
би „мр тво“, „ту жно“, „глу хо“, „хад“, „жа лост и плач“1. Це ло куп на би се при-
рода пре да ла апа ти ји, рав но ду шно сти. Жи во твор на, сун че ва све тлост је 
из вор сва ке ра до сти. Апо те о за пе сме, од но сно хим на Апо ло ну (ре дов но се 
су сре ће мо са кла си ци стич ким мо ти ви ма у Ње го ше вој ра ној по е зи ји), бог-
сун це, ус по ста вља иден ти фи ка ци ју из ме ђу све тло сти и бо жан ства. Овој 
ну жној па ра ле ли прет хо ди мо тив ха да, где у та ми бо ра ве не мир ни де мо ни 
жељ ни да Ство ри те ља зба це са пре сто ла2. Та ко Ње гош, још од оде сун цу, 
ус по ста вља сво је основ не, оп се сив не те ме. Фи нал на апо те о за, ра ђа ње зо ре, 
бу ђе ње у но ви жи вот на ко ји Апо лон по зи ва би ћа на сво јим пла ме ним ко ле-
сни ца ма, то је пре фи гу ра ци ја Хри ста из ше стог пе ва ња Лу че ми кро ко зма, 
то је по зив на ли тур гич ки пре по род вас це лог би ћа, све ва се ље не вас кр сле 
у Хри сту и кроз ње га.

Оди сун цу прет хо ди пе сма „Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“. 
Тре ба на гла си ти да ове две пе сме при па да ју ци клу су од осам пе са ма об ја-
вље них у ча со пи су Гр ли ца за 1837. го ди ну. Реч је о сле де ћим на сло ви ма: 
„Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“, „До бро дје тељ“, „Про све ште ни је“, 
„Мла дост“, „За до вољ ство“, „Ода сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца“, „Мо је му 
дру штву на Пе тров дан“, „Син ота ча ства“. Реч је о нај ве ћем бро ју штам па них 
пе са ма, у об ли ку ко хе рент не це ли не, у пе ри о дич ном ча со пи су, за пе сни ко ва 

1 П. П. Ње гош, Пје сме, Обод-Це ти ње, Про све та-Бе о град, 1981, стр. 129-131.
2 Исто, стр. 131.
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жи во та. Ка ко на стил ском, та ко и на те мат ском пла ну, ове пе сме чи не јед ну 
је дин стве ну гра ђе ви ну. Са ма чи ње ни ца да их је аутор ода брао из ме ђу ви ше 
рас по ло жи вих пе са ма го во ри у при лог то ме да је ов де реч о ци клу су ко ји је 
гра ђен са па жњом и да је пе сник имао у ви ду ње го ву це ло ви тост и уну тра-
шњу, мо тив ску, ко хе зи ју. Уоста лом, ком по зи ци ја ве ли ких де ла и бри жност 
са ко јом је Ње гош при ла зио њи хо вом штам па њу та ко ђе све до че о то ме. Ње-
гош је увек по кла њао па жњу уну тра шњој ор га ни за ци ји сво јих де ла као и 
са мом об ја вљи ва њу истих.

У пе сма ма из Гр ли це, лич не и ме та фи зич ке те ме тво ре це ли ну мла да-
лач ке по е зи је у ко јој се већ об ли ку ју мо ти ви и по ступ ци из ка сни јих, ве ли-
ких де ла. Реч је о тек сто ви ма ко ји чи не пра ву те мат ску, стил ску и лек сич ку 
ла бо ра то ри ју. „Ве чер ња мо ли тва“3, хро но ло шки ве ро ват но не што ка сни је 
де ло, сти гло нам је у не пот пу ном или де лом – ту ђом, уред нич ком, ру ком – 
лек сич ки пре и на че ном об ли ку4. Оту да је те шко, од но сно не за хвал но, на њој 
вр ши ти тек сто ло шку ана ли зу, иако по сто ји мо гућ ност да до и ста при па да 
Ње го ше вом пе снич ком кор пу су. Под ву ци мо, ме ђу тим, да се аутор тек ста на 
фор мал ном пла ну у њој из ра жа ва осмер ци ма, кроз стро фе од по осам сти-
хо ва („Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу“ је ком по но ван у осмер ци ма, пе сма је 
по де ље на на стро фе од по де сет сти хо ва; „Ве чер ња мо ли тва“ са др жи 160. 
сти хо ва, „Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу“ та ко ђе). Ра на де ла та ко пред ста вља-
ју ла бо ра то ри ју по мо ћу ко је Ње гош раз ви ја иде је, те ме, вр ши стил ска и фор-
мал на ис пи ти ва ња ко ја ће свој ко нач ни вид да за до би ју у по е ми „Ми сао“, у 
Лу чи ми кро ко зма и Гор ско ме ви јен цу. То на рав но не зна чи да су ра на де ла 
ли ше на вред но сти и зна ча ја по се би, на про тив. Уко ли ко је де ло, с вре ме ном, 
са зре ва ло и усло жња ва ло се, уко ли ко је по ста ја ло бо га ти је и ком плек сни је, 
ра на де ла се ис ти чу од ре ђе ном ла ко ћом, све жи ном, ве дри ном ми сли и осе-
ћа ња, ша љи во шћу ко је се ја сно раз ли ку ју од где кад гор ке иро ни је, опо ро сти 
де ла зре ло сти.

Ме ђу на ве де ним де ли ма, оно ко је, на по ре до са одом сун цу, по ка зу је 
нај ви ше слич но сти с ка сни јом по е мом „Ми сао“, је сте „Вјер ни син но ћи пје ва 
по хва лу ми сли ма“. Пре глед но сти ра ди, на во ди мо је у це ли ни:

„ВЈЕР НИ СИН НО ЋИ ПЈЕ ВА ПО ХВА ЛУ МИ СЛИ МА

Ла ко кри ла бо же стве на шће ри,
пре сти жни це дје ла сва ко је га,
пре став ни це ума ви со ко га,
oгледало људ ске ва љат но сти,
oсновнице ве ли ки јех ђе лах, 5

3 Пе сма је штам па на у Ле то пи су за го ди ну 1838.
4 Ви де ти, тим по во дом, ана ли зу пе сму у: „Бе ле шке и об ја шње ња“, in: П. П. Ње гош, 

Пје сме, Обод-Це ти ње, Про све та-Бе о град, 1981, стр. 265-267.
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уз ди жни це ви со ког Олим па,
по род ни це Са тур на и Ре је
и њи хо ва ум но га по ро да,
ко ја да де у ру ка ма Зев су
све мо гу ће вла да тел ство св’је та 10

и ог ње не стр’је ле и гро мо ве, –
без те бе би у мра ку пла ка ла
по род ни ца му дро сти Ми нер ва!
Слав на ђе ла Ју но ни на си на
без те бе би у не зна ност би ла, 15
мрач на би их р’је ка за ни је ла.
Тво је хи тре и кри ла те ру ке
угра би ше стр’је ле ог ње ви те
и ог ње не лу ке и те ти ве
баш из ру ках гро зна Ју пи те ра, 20

да не иду куд их он по ша ље,
већ ђе ре чеш и ђе им на ре чеш –
oнђен хи тру си лу да раз би ју.
Ти си ла ка хи тра посред ни ца
ме ђу људ ством и ме ђу бо же ством; 25
ти бо же ске с не ба сно сиш ми сли,
пре да јеш их зе мље жи те љи ма,
a житељaх с зе мље ми сли но сиш,
пре да јеш их све га вла дје те љу
и жи тељ ма не ба ви со ко га. 30

Ти си вр гла сту бу ка ко зра ку,
ка ко зра ку сун ца ог ње но га,
ко ја с зе мље на не бо до се же,
тер се низ њу сно си и из но си
oца кр’јеп ког бри га о си нов ма 35
a си но вах к оцу бла го дар ност.
Ти нај ви ше за вјес мрач ну ди жеш
и ис под ње мож на зри јет ма ло
бо же стве ну си лу и мо гућ ство
и кра со ту не бе сни јех стра нах. 40

Кат кад тво ме хи тро ме по ле ту
пре у зан је про стор оке а на
и ду би не мрач ност пре пли тах на;
чак до ко ла ле тиш сун ча но га
уз ње го ве сјај не и ши ља сте 45
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из че ла му из ла зе ће зра ке;
у би стру му кру ну за гле ди ваш,
па ото лен по про сто ру ле тиш
и на во диш ве ли ка свје ти ла
те спа ва ју под за вјес Фе бо ву. 50

Теб’ се дне ви, но ћи рав но ви ди,
не мо же те ништ’ обич но сме сти –
мрач не но ћи, мра зи, ни сње го ви,
ни грм ња ва гро ма ог ње но га.
Те бе сваг да сун це ум но сја је, 55
пу те тво је зра ке освје тља ју.
Ти у тре нућ че сто осно ва јеш
дру ги сви јет и би ће при ро де
и те че ње ства рих ви ди ми јех,
са мо кад си у хра му по е те. 60

Ти на де жду ра ђаш и по ди жеш,
Са њом жи в от људ ски про ду жа јеш,
А кат кад је здра жиш и по диг неш
И за пле теш у бес по сли че ње,
Да ра ње на је два на крај до ђе 65
И у безд ну па не ту гу ју ћи.
Ал је јо пет ти бр зо ис пра виш
И да деш јој но во пре пи та ње
Ал је све ђер ше ћеш и ко ле баш
Ка ко вје тар на го ри мла ди ку. 70

Ти с љу ба вљу вла даш и упра вљаш;
куд год иде, ти си њој зи во ђа,
пра ви па пир ње зи на сво и ства
у ко ји су упи са те пра во
све ка кво сти и ње зи не же ље. 75
Ти си ма ти сва ко га за на та,
све на у ке и свег про свје ште ња;
без те бе би мр тво људ ство би ло
и жи вје ло ка дру га жи вот на,
не би ове има ло ци је не. 80

Тво је си ле пре мје њу ју во љу
у чо вје ку ча са сва ко је га;
ча сом по је, игра, ве се ли се,
ча сом пла че, ку ка, ја ди ку је;
ча сом чи ниш те му про ти је че 85
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мир но вр је че крат ко га жи во та,
a ча сом га сме теш и ко ле баш
ка вје тро ви си ње оке а не,
и ба чиш га јад на и сме те на
ка ко мо ре жи ва то пје ни ка.“5 90

Ода ми сли и ода сун цу су пе сме бли зна ки ње и пред ста вља ју две ва ри-
ја ци је на за да ту те му. По њи ма, по њи хо вом ме сту уну тар ци клу са пе са ма 
из Гр ли це, мо же се чак ре ћи да Ње гош, у свом ра ном де лу, при бе га ва му зич-
ким ком по зи циј ским сред стви ма. Ва ри ја ци ја на за да ту те му је јед но од њих. 
Јед но од нај леп ших, бу ду ћи да омо гу ћа ва усло жња ва ње, пу тем ана лог ног 
дис кур са – сред ства ко ја из рав но по го ду ју пе снич ком го во ру. На по љу иде-
ја, ја сно, пре ва гу од но си ода ми сли. Она је ком плек сни ја, иде ја са од но са 
ко ји ми сао одр жа ва са Твор цем упу ћу је на ра зно вр сне ин тер пре та тив не мо-
гућ но сти, од ко јих мла ди пе сник не бе жи. С дру ге пак стра не, „До бро дје тељ“, 
„Про све ште ни је“, „Мла дост“, „За до вољ ство“ раз ви ја ју, сва ка по на о соб етич-
ке вред но сти ве за не за си же пр ве оде и угра ђу ју се из ме ђу две ју ода бли зна-
ки ња. Ком по зи ци ја је, да кле, сле де ћа: ода ми сли по ста вља те ме ко је за тим 
пре у зи ма ју и раз ви ја ју, ту ма че че ти ри сле де ће пе сме. Ода сун цу се пак вра ћа 
пр во ме ста ву ка ко би све по ста ви ла у из рав ну ве зу и упу ти ла их, у об ли ку 
апо те о зе, пу тем ну ми но зне ек ста зе, на лик Апо ло на. Ми сао и на рав, ин те лек-
ту ал на стре мље ња као и стре мље ња мла до сти, те ме ко је су по себ но об ра-
ђи ва не у сва кој од прет ход них, по је ди нач них пе са ма, пре у зе те су кроз сли ку 
зо ре у ко јој Апо лон бу ди свет за све тлост, што је ана ло ги ја ко ја упу ћу је на 
бу ђе ње са мо све сти, од но сно на по зив за по твр ду и раз ви так соп ства, ко је се 
ко ре ни у Твор цу.

Те ра не пе сме, тај из ра зи то па жљи во гра ђе ни ци клус ко ји се до и ма и као 
ин стин ски књи жев ни ма ни фест, пред ста вља и ка мен те ме љац за раз у ме ва-
ње Ње го ше ве ме та фи зи ке. Су шти на те ми сли је сле де ћа: би ле оне мо рал не 
или ин те лек ту ал не вред но сти, те вред но сти су де ло ду ха. Шта је он да дух? 
„До бро дје тељ“, „Про све ште ни је“, „Мла дост“, три ло ги ју пе са ма мо ра ли стич-
ког ка рак те ра – као уоста лом и ци клус у це ли ни – чи не ше стер ци чи ја фор-
ма тво ри ус пе ли кон траст са фор мал ним об ли ци ма по чет не и за вр шне оде. 
Ско ро јед на ке ду жи не („До бро дје тељ“ има 51 стих, „Про све ште ни је“ 46 
сти хо ва, „Мла дост“ 44), две пр ве пе сме об ра ђу ју те му мо рал ног ћу до ре ђа 
по чет не оде и раз ви ја ју, кроз об лик па ра ле ли зма, кроз упо тре бу исто вет не 
кон струк ци је „Без те бе“, оп ште при сут не у це ло куп ном ци клу су, сту ди ју 
мо рал ног и дру штве ног оту ђе ња. Тре ћа пе сма пред ста вља жал за мла дост, 
ко ја је про шла.

„До бро дје тељ“ и „Про све ште ни је“ сто је јед на на спрам дру ге као од раз 
у огле да лу, уоста лом слич но оно ме ка ко јед на на спрам дру ге сто је оде. До-

5 П. П. Ње гош, Пје сме, Обод-Це ти ње, Про све та-Бе о град, 1981, стр. 119–121.
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бро де тељ је бо жан ско ство ре ње6, без ње би, ве ли пе сник, чо век био сли чан 
зве ри ма. Иста ми сао је на исто ве тан на чин из ра же на и по ја ча на по во дом 
про све ће но сти. Без ње, чо век не да би био сли чан зве ри ма не го би чак био 
го ри од њих7. „Про све ште ни је“ ин си сти ра на иде ја ма ре да, за ко на, хар мо-
ни је без ко јих би чо ве чан ство не ста ло. Сми сао све та је сте у то ме да бу де 
појм љив: бо жан ска искра ни је дру го до ин стру мент спо зна је (све та). Та ко 
већ у сти хо ви ма 13-16. из „До бро дје те љи“ Ње гош по ста вља ве зу из ме ђу 
све тло сти и ду ха: дух, или свест, са мо свест, је лу ча, или лу чо но ша, ду ше. 
Дух је тај ко ји пру жа мо гућ ност да се во ди уре дан жи вот у скла ду с при ро-
дом и да се умре и по чи ва у зе мљи као што се по чи ва у кри лу мај ке8. Да ље: 
мо рал на луч во ди ка ин те лек ту ал ној, ре флек сив ној, спо знај ној. Ње гош сам 
по јам ети ке раз ви ја та ко што у пр вој пе сми ста вља на гла сак на лич ној ети ци, 
док у дру гој етич ке им пе ра ти ве ши ри на ра ван за јед ни це, ко лек ти ва (мо ти-
вом па три о ти зма – пре не го скеп се ко ју по је ди ни кри ти ча ри от кри ва ју у 
прет по след њој пе сми – скла па и це ло куп ни ци клус). Упо зна ти свет исто је 
што и упо зна ти и раз у ме ти сво је ме сто у све ту, у оп штем по рет ку ства ри.

Уко ли ко је пе сма „Мла дост“ (и ина че јед на ке фор мал не фак ту ре као 
две прет ход не), еле ги ја над из гу бље ним до бом без бри жно сти, ве се ља, „За-
до вољ ство“, по е ма о гру бој ствар но сти жи во та (спе ва на, што је ин ди ка тив-
но, у де се тер цу), пред ста вља вр сту ле ка про тив бољ ки зре ло сти, до бу од го-
вор но сти. Би ти за до во љан со бом, жи ве ти у скла ду са со бом је сте основ на 
по став ка те крат ке пе сме ко ја пре у зи ма јед ну од те ма дра гих кла си ци сти ма. 
Стре мље ње ка спо кој ству (ка спо кој ној жи зњи из ван ред ног Ве зи ли ћа), ко јом 
оди ше та пе сма (умет ну та, што ни је слу чај, од мах иза еле гич ног осе ћа ња о 
из гу бље ним да ни ма де ча штва и без бри жно сти) пред ста вља по след њи од 
мо рал них им пе ра ти ва у овој сви ти мо ра ли стич ких пе са ма.

Све те ми сли пред ста вља ју на ста вак и раз ви ја ње по сту ла та ко је пе сник 
по ста вља у оди „Вјер ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма“, пе сми ко ја се и 
ина че сна жно осла ња на на сле ђе про све ти тељ ства и кла си ци зма две ју прет-
ход них ге не ра ци ја срп ских књи жев ни ка са пре ла за ве ко ва. Пр ва стро фа ове 
ина у гу рал не по е ме ци клу са уво ди ква ли те те ми сли, ње не ка рак те ри сти ке 
и по ве зу је их са олим пиј ским бо жан стви ма. Ње гош, ме ђу тим, рас ки да са овим 
кла си ци стич ким, кон вен ци о нал ним, фор мал ним про се де ом иди ле ка ко би у 
пр ви план ста вио не Зев са, него ње го ву ми сао, не бо го ве Олим па, него њи хов 
ра зум. Пр ва стро фа на бра ја ква ли те те ми сли као што ју нач ка пе сма на бра ја 
оде ћу у ју на ка: ми сао је ве сни ца и осно ви ца за сва ју нач ка де ла, огле да ло 
вред но сти људ ске9, по хва ла Олим па (као бо жан ског, иде ал ног све та), ро ди-

6 „Шће ри бо же стве на, / да ре пре ви со ки...“, исто, стр. 122.
7 „А ду шом је го ри, / злоб ни и ја ро сни / од […] ти гра. “ исто, стр. 124.
8 Исто, стр. 123.
9 То је и сми сао на сло ва Ње го ше ве ан то ло ги је ју нач ких пе са ма Огле да ло срп ско. Свр ха 

је збир ке да ре флек ту је ју нач ка де ла и мо рал ну по сто ја ност ју на ка ко ји се бо ре про тив ино-
стра ног за во је ва ча.
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тељ ка бо жан ста ва плод но сти, из вор Зев со вог ауто ри те та и вла де. Ми сао је 
из во ри ште ју на штва и ре да, вла де и ства ра ла штва. Че твр та и пе та стро фа 
раз ви ја ју иде ју по сре до ва ња: ми сао по сре ду је из ме ђу чо ве ка и Бо га. Сли ка 
сту ба под се ћа на сли ку Ја ко вље вих ле стви из Књи ге По ста ња (28, 10-12): 
„А Ја ков оти де од Вир са ве је иду ћи у Ха ра на. И до ђе на јед но мје сто, и он дје 
за но ћи, јер сун це бје ше за шло; и узе ка мен на оном мје сту, и мет ну га се би 
под гла ву, и за спа на оном мје сту. И усни, а то ље стве ста ја ху на зе мљи а 
вр хом ти ца ху у не бо, и гле, ан ђе ли Бож ји по њи ма се пе ња ху и сла жа ху10“. 
У би блиј ском тек сту се да ље при по ве да о Ја ко вље вом сну – о по ру ци ко ју 
му Бог упу ћу је – и о Ја ко вље вом од го во ру. Ан ђе ли – чи је са мо име зна чи 
„ве сни ци“ – ју на ку пре но се Бо жи ју во љу. Ње гош пре у зи ма ста ро за вет ну 
сли ку али ан ђе ли ма прет по ста вља ми сао. Ка да се зна да је за Ње го ша ми сао 
ве за на за ду шу и да пред ста вља есен ци ју људ ско га би ћа, све тло сну есен ци ју 
бо жан ског по ре кла11, да кле спо ну из ме ђу Бо га и ство ре ња (доц ни је и све док 
ан гел ског по ре кла чо ве чан ства у пре ег зи стен ци ји), за кљу чу је мо да је при-
ро да ан ђе ла и људ ске све тло сне есен ци је, за пе сни ка, исто вет на. Упра во та 
ми сао, у ка сни јим де ли ма, це па не про зир ни вео смр ти и до во ди чо ве ка у 
ве зу са веч но шћу. Те му по ле та ња ми сли пе сник опет пре у зи ма у по е ми „Ми сао“ 
и спе ву Лу чи ми кро ко зма, као што по нов но ак ту е ли зу је и усло жња ва иде ју 
кре а тив но сти. Ова по след ња – бо жан ски атри бут pa r ex cel len ce – по ста је 
људ ска по сред ством пе снич ког ства ра ла штва. Ми сао је и ов де та ко ја на ста-
њу је храм по е зи је (ни кад и ни шта ни је ира ци о нал но код Ње го ша и увек и 
сваг да је све плод ра зу ма и ра зу мљи во је – ту укљу чу јем и при бе га вање 
елип си као пе снич ком про се деу). Бо жан ски атри бу ти да ти у Лу чи ми кро ко
зма упра во ин си сти ра ју на пој му о Бо гу као пе сни ку: јер, док чо век (као и 
ан ге ли) ства ра и ње гов се дух кре ће у иде ал ном, те ње го ве фи гу ре не до ла-
зе до опред ме ће ња, до тле Бог оте ло тво ру је сво ја де ла, у њих удах њу је сам 
жи вот, у ствар ност. Прет по след ња стро фа за кљу чу је: ми сао је „па пир“, од-
но сно „до ку ме нат“ би ћа; знак ње го ве вред но сти, исто ко ли ко и знак ње го ве 
му ке. Це ло куп ну ову – ме та фо рич ко-пој мов ну, но пре све га пе снич ку, на-
да све флу ид ну лек сич ку и се ман тич ку гра ђу – Ње гош пре у зи ма и ва ри ра, 
нај пре у „Ми сли“, за тим и у Лу чи ми кро ко зма, пре све га у по све ти Си ми 
Ми лу ти но ви ћу.

Ва ља ис та ћи још је дан би тан ре флек сив ни еле ме нат ко ји на сту па на 
кра ју оде. Осен чен сна жном емо ци јом ко ја је ов де но си лац скеп се, реч је о 
осе ћа њу пра зни не ко ји до ла зи од мах на кон ми стич ко га за но са. Тај еле ме нат 
ме лан хо ли је, ко јим вр ху ни пе сни ков спе ку ла тив ни на пор, ра ни је траг и 
ова квих сти хо ва с кра ја Пр вог пе ва ња  Лу че ми кро ко зма:

10 Би бли ја и ли Све то пи смо Ста ро га и но во га за вје та (пре вео ста ри за вјет Ђу ра Да-
ни чић), Бе о град, Из да ње Би блиј ског дру штва, 1995, стр. 26. 

11 Ми сао ко ју ће бес пре ста но да екс пли ци ту је и ва ри ра кроз сво је пе сме.



289

„Ка ко мо ре иза стра шне бу ре, 
при су стви јем ду ха оста вље но, 
умо ре но сил ни јем на пре гом 
пре ска чу ћи при род ну гра ни цу, 
утру ђе но ис тег не се ле ћи 305
у пје шча ну сво ју ко ли јев ку, 
та ко исто мо ја сла ба ду ша 
за не ше на твор ца чу де си ма 
за гра ни це во о бра же ни ја, 
у ду бо ко пад не уни ни је; 310

 кри ла то га ли ше на меч та ња, 
мрач не јој се отво ре про па сти, 
са ужа сом да је глад не про ждру; 
упла ше на стра шни јем ви ђе њем, 
ус тре пе та ка све ште на пти ца  315
по ће ра та смрт ни јем кри ци ма 
на ру шни ка ми ра во зду шно га; 
на крај бје ше до шла па де ни ја, 
но хра ни тељ кри лах сни је жни јех 
све ште ним је маг не ти змом спа се.12“ 320

За раз ли ку од кра ја Пр вог пе ва ња Лу че ми кро ко зма, по след њи сти хо ви 
оде ми сли не ма ју сре ћан ис ход. Ек ста тич ки по лет пр вих сти хо ва, не пре кид-
на гло ри фи ка ци ја пр вих стро фа се на гло сти ша ва и окон ча ва у осе ћа њу 
по ра за. Та гло ри фи ка ци ја, ко ја пред ста вља на пор раз у ме ва ња, осве тља ва ња 
тај ни ва си о не и би ћа све та и ко ја, ам пли фи ци ра на из стро фе у стро фу, до сти-
же до па рок си зма у прет по след њој, та по хва ла иде ја ма ре да, љу ба ви, на у ке, 
на гло се пре ки да схва тив ши двој ну при ро ду све сти. Јер ми сао је, свест, 
са мо свест, исто вре ме но из вор фи ло зоф ске ве дри не ко ли ко и ме та фи зич ке 
зеб ње. Ми стич на ек ста за та ко свр ша ва у ег зи стен ци јал ној зеб њи, не ве ри ци. 
Упра во су том осе ћа њу зеб ње, не ве ри це упу ће не ми сли по ко ји ма „Бог зна за 
све“ из по е ме „Ми сао“, док се це ло куп на ми са о на и ме та фо рич ка кон струк-
ци ја ка сни је Лу че ми кро ко зма (из на шав ши те мељ но упо ри ште за спе ку ла-
тив но пе ва ње у иде ји анам не зе), освр ће, из ме ђу оста лог, и на раз от кри ва ња 
раз ло га Бо жи јег ћу та ња, од но сно раз ло га чо ве чи је он то ло шке не у те ме ље но сти.

(Овај рад пред ста вља пре ра ђе ни и до пу ње ни, пре ве де ни од ло мак из 
док тор ске ди сер та ци је под на сло вом La re la ti on de temp set del’éter nité dans 
l’œuvre poéti qu e de P. P. Nje goš [Однос вре ме на и веч но сти у Ње го ше вом пе снич
ком делу]. Док то рат од бра њен на Сор бо ни ок то бра 2009. го ди не уз вр хун ску 

12 P. P. Nje goš, La lu miè re du mic ro co sme, édi tion bi lin gue, préfa ce, no tes et tra duc tion du 
ser be par Bo ris La zić, L’Age d’Hom me, La u san ne 2010, p. 66.
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оце ну и по хва лу жи ри ја. Пред сед ник ко ми си је Фран сис Конт, чла но ви ко ми-
си је и мен то ри: Ан то ан Ни вјер, Јо ван По пов...).
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Славко Гордић

ЊЕГОШЕВИ ТРАГОВИ У СРПСКОМ  
ПЕСНИШТВУ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

У овом члан ку се оцр та ва ју не ки од те мат ских и по е тич ких зна ко ва 
Ње го ше вог при су ства у по е зи ји три та ла са срп ског мо дер ни зма XX ве ка, 
као и дис кур зив ни освр ти не ких од пе сни ка тих раз до бља на Ње го ше ву 
лич ност и де ло.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, срп ска по е зи ја, два де се ти век

Ви си на! Ви си на је пр ва реч и пред ста ва ко ја нам бле сне у све сти при 
по ме ну Ње го ше вог име на. „Сва ко има сво ју ви си ну и сво ју му ку“, ка же у 
пе сми о Ње го шу Ми о драг Па вло вић.1 „Мла ди вла ди ка Ра де, са мо је тво ја 
мла дост ове две ста ро сти мо гла из ве сти да нас на ову ви си ну!“ Та ко пак гла си 
за јед нич ки за пис хе ле ни сте Ми ло ша Ђу ри ћа и пе сни ка Вељ ка Пе тро ви ћа у 
књи зи до ла зни ка на Лов ћен у да ни ма про сла ве сто го ди шњи це Гор ског ви
јен ца.2 „Ви сок је био, ви сок, нај ви ши, још и да нас, ме ђу на шим љу ди ма. И 
ста сом је над ма шио све сво је са вре ме ни ке. (...) И све ми сли и осе ћа ња ње го-
ва, и сав ње гов крат ки зе маљ ски жи вот, све је то би ло уз ви ше но, тра гич но, 
као да је про шао, не по пра шен и нео кр знут, ми мо ба нал не сва ко дне ви це и 
сит не бе де сво је ску че не око ли не.“3 Та ко је по ме ну ти Пе тро вић по чео сво ју 
бе се ду при ли ком при ка зи ва ња из ве сних при зо ра из Гор ског ви јен ца, ко је је 
из во ди ло 1933. г. Удру же ње Цр но го ра ца у бе о град ском На род ном по зо ри шту, 
да би је у по след њој ре че ни ци ова ко по ен ти рао: „На зва ли су га Про ме те јем, 
не срећ ним све тло твор ним ти та ном (...). На зва ли су га Апо ло ном ме ђу вар-
ва ри ма и Адо ни сом, бол ним од сво је ду шев не и те ле сне ле по те. А, уисти ни, 
он је био на ша оте ло тво ре на тра гич на, ко сов ска ле по та.“4

1 Ми о драг Па вло вић, „Лов ћен Ње го шу“, Хо до дар је, Но лит, Бе о град 1971, стр. 56-57.
2 Ви де ти: Мо мир Вој во дић, Усје ко ва ње Лов ће на, Књи жев на за дру га Срп ског на ци о нал-

ног ви је ћа, Под го ри ца 2011, стр. 4. 
3 Вељ ко Пе тро вић, „Ње гош“, О књи жев но сти и књи жев ни ци ма, Са бра на де ла, VI, 

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1958, стр. 252.
4 Исто, стр. 261.
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Као што сви зна мо, две го ди не по том Иво Ан дрић пи ше зна ме ни ти есеј 
о Ње го шу као тра гич ном ју на ку ко сов ске ми сли, о чи јој ви си ни и ле по ти је 
сро чио де сет на дах ну тих и ум них шти ва, ме ђу њи ма и оно у ко јем по сло вич-
но за тво ре ни и за коп ча ни Ан дрић при зна је да му је у нај те жим тре ну ци ма 
жи во та и ства ра ња упра во Ње гош био осло нац и пу то каз. Ре ци мо сад и оно 
што се рет ко, мо жда ни кад, не по ми ње: има и у ра ног Ан дри ћа из ра зи то ње-
го шев ских ме ста. Као да упра во Ње гош во ди ру ку мла дом а му дром пе сни ку 
док ис пи су је пр ве ре че ни це тре ћег за пи са сво јих Не ми ра: „Све што по сто ји 
ов дје, про кле то је на бор бу до кра ја, Мо ре и крш, сје ме и зе мља и вје тар и 
жи во ти ње за јед но с љу ди ма.“ Као да се ови ис ка зи ода зи ва ју оном, опет ње-
го шев ском, из Ex Pon ta: „ ... те шко је би ти чо вјек, Го спо де.“5

Свр ха ових не ко ли ко на су мич но узе тих при ме ра тре ба са мо да на го ве-
сти ка ко је Ње гош у два де се том ве ку – упр кос све ко ли кој вре мен ској и по е-
тич кој раз да љи ни – и ви син ска и ду бин ска ду хов на ин ти ма на ших пе сни ка. 
Тај не дав но ми ну ли век – у но ви јој исто ри ји нај кра ћи, по Ери ку Хоб сба у му, 
и нај го ри, по оп штем ми шље њу – бе ше сто ле ће не сло бо де, про го на и ло го ра, 
а тек у по не ком ну ши ћев ско-ви на вер ском тре нут ку и „од мор од епо пе је“. 
Ма ко ли ко ви сок, или баш сто га, Ње гош ни ко ме ни је да лек. Цр њан ског ви ше 
за о ку пља као лич ност не го ли као ства ра лац.6 Вла дан Де сни ца, по ли граф, 
ко ји је пи сао и сти хо ве, већ у мла до сти гра ди лу цид но вр то гла ву па ра ле лу 
из ме ђу До си те ја и Ње го ша: „До си теј: ра ци о на ли ста, не ми стик – по вје ро-
ва њу и иде ја ма је чо вјек од ово га сви је та. Ипак – иде а ли ста. Ње гош: ко змич-
ки фи ло зоф, ми стик, по вје ро ва њу и иде ја ма, чо вјек од не ког ви шег сви је та. 
И ипак – ни је иде а ли ста.“7 По ме ну ти Вељ ко Пе тро вић у по зним сво јим 
пе сма ма, уз по вре мен по вра так усме ној по е зи ји и је кав ском на реч ју, има и 
ње го шев ских ко смич ко-ви зи о нар ских ак це на та о тај ни вре ме на и про сто ра, 
„дво бит ној не ма ни“, те о све мир ском „оби му без оби ма“.

Би рам на мер но руб не при зо ре, јер оне ма ги страл не ра све тља ва ју или 
тек ва ља да ра све тле си сте ма тич ни ји књи жев ни исто ри ча ри. Та ко, са мо да 
под се ти мо, по Де ре ти ће вом и Па ла ве стри ном ви ђе њу, има ње го шев ских 
од је ка у по е ти ци, мо ти ви ци и ин то на ци ји А. Шан ти ћа,8 М. Де дин ца9 и Ви-
та Мар ко ви ћа,10 да кле у сва три та ла са мо дер ни зма две де се тог ве ка. Да и не 

5 Ви де ти: Слав ко Гор дић, „Три ли ца јед ног пи сца“, пред го вор књи зи Иво Ан дрић III, 
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2012, стр. 15.

6 Ви де ти: Ми лош Цр њан ски, „Раз ми шља ња о Ње го шу“, Есе ји и при ка зи, иза бра ли и 
при ре ди ли Бо шко Пе тро вић и Сто јан Тре ћа ков, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад 
1991, стр. 83-87.

7 Вла дан Де сни ца, „Је дан по глед на лич ност До си те је ву“, Есе ји, кри ти ке, по гле ди, 
Са бра на дје ла Вла да на Де сни це, у ре дак ци ји Стан ка Ко ра ћа, књи га IV, Про свје та, За греб 
1975, стр. 23.

8 Ви де ти: Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о град 1983, стр. 444.
9 Исто, стр. 580.
10 Ви де ти: Пре драг Па ла ве стра, По сле рат на срп ска књи жев ност 19451970. и ње на 

исто ри ја, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, стр. 232.
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спо ми ње мо Ма ти ју Бећ ко ви ћа, о чи јој по е зи ји и по е ти ци не дав но об ја вљен 
збор ник нај че шће при зи ва упра во Ње го ше во име, че шће не го ли, узе те за-
јед но, Све тог Са ву, Ву ка Ка ра џи ћа и Вас ка По пу.11 Да се Ње го ше во све при-
су ство не ви ди из бли за и од мах, по све до чу је и пре две го ди не об ја вље на и 
углав ном пре ћу та на за ма шна књи га Усје ко ва ње Лов ће на Мо ми ра Вој во ди ћа, 
срп ског пе сни ка из Цр не Го ре (ро ђе ног у Ме то хи ји), чи јих два де се так пр вих 
пе са ма пе ва о Све том Пе тру Це тињ ском а на ред них осам де сет пет о Ње го-
шу, лов ћен ском ка мен шта ку и ди вот ни ку.12 

Да је Ње гош пе снич ка ле ген да ду бља и ра зно стра ни ја од не ких до бро 
нам зна них – Бај ро но ве, Пу шки но ве, Пе те фи је ве, или Лор ки не, на при мер 
– као да је на слу тио и дав на шњи со нет Пе тра Пре ра до ви ћа у ко јем је Ње гош 
уз ве ли чан као чо век, вла дар, пе сник и не бе сник. Отуд ни са мим пе сни ци ма 
тво рац Лу че и Ви јен ца ни је ис кљу чи во пе снич ка и по е тич ка пре о ку па ци ја. 
Отуд он – као мо тив, лир ски ју нак или адре сат пе сме – би ва у мо дер ним 
вре ме ни ма опе ван и про ми шљан у све че ти ри Пре ра до ви ће ве ди мен зи је, од 
ко јих по след ња, не бе сник, по ред ре ли гиј ских укљу чу је и ши ре им пли ка ци је.

То се по себ но до бро ви ди у књи зи ко ју је ових да на у Бе о гра ду об ја вио 
Ми ро Вук са но вић.13 По ред је да на ест ре пре зен та тив них при ло га Ње го ше вих 
ту ма ча, срп ских и стра них исто ри ча ра књи жев но сти, ком па ра ти ста, фи ло-
зо фа и те о ло га, у књи зи Ње гош, два ве ка чи та мо и пе сме два де сет осам 
зна чај них пе сни ка, за о ку пље них Ње го ше вом лич но шћу и ства ра ла штвом, 
ње го вим по ру ка ма и пре ко ри ма, жи вот ним и пост хум ним стра дал ни штвом, 
ње го вом ве ли чи ном и на шом, го то во за ко но мер ном по ме те но шћу, ма ло вер-
но шћу и не до след но шћу. Јер, ка ко ка же већ на ве де ни Па вло ви ћев стих, „сва ко 
има сво ју ви си ну и сво ју му ку“. Био би, чи ни ми се, грех не по ме ну ти сва ког 
од тих Ње го ше вих по кло ни ка на ве ли ком хро но ло шком и по е тич ком ра сто ја-
њу од хе рој ско-па три јар хал не фа зе на шег ро ман ти зма до ово вре ме не мо дер не 
и пост мо дер не по е зи је. Та ко су се, да кле, у овој нео бич ној и ле пој спо ме ни ци 
и пе снич кој чи тан ци на шли на оку пу С. М. Са рај ли ја, П. Пре ра до вић, Б. Ра-
ди че вић, М. Сто ја ди но вић Срп ки ња, Л. Ко стић, сви из 19. ве ка, те из два де-
се тог Вл. На зор, Три фун Ђу кић, М. Цр њан ски, Бо жи дар Ко ва че вић, Скен дер 
Ку ле но вић, Алек сан дар Ива но вић, Ду шан Ко стић, Вас ко По па, Ду шан Ра-
до вић, Ри сто То шо вић, Бран ко В. Ра ди че вић, М. Па вло вић, С. Ра ич ко вић, 
Ми ло рад Па вић, Иван В. Ла лић, Б. Миљ ко вић, Љу бо мир Си мо вић, Бра ни слав 
Пе тро вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Мо мир Вој во дић, М. Ком не нић и Сл. Ра ки тић.

У овом пе снич ком по ли ло гу по све ће ном Ње го шу ни жу се, сме њу ју и 
пре пли ћу, да ка ко, раз ли чи ти то на ли те ти, чу ју се и буд ни це и ту жаљ ке, и 

11 О пе сма ма, по е ма ма и по е ти ци Ма ти је Бећ ко ви ћа, збор ник ра до ва, уред ни ци Јо ван 
Де лић и Дра ган Ха мо вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Учи тељ ски фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Ду чи ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2012.

12 М. Вој во дић, на вед. де ло, стр. 35-143.
13 Ње гош, два ве ка, при ре дио Ми ро Вук са но вић, Vu ko tić me dia, Бе о град 2013.
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бун том ус треп та ле стро фе, као и оне ти хе, ре флек сив не, ње го шев ски за гле-
да не у све вре ме ну тај ну све та и чо ве ка. Рва ње с је зи ком и бор ба за из раз, уз 
све раз ли ке, би ва ју упо ре ди ви у пе снич ким слу ча је ви ма Си ме Са рај ли је, у 
пр вој по ло ви ни де вет на е стог, и Миљ ко ви ћа и Ком не ни ћа, у дру гој по ло ви-
ни два де се тог ве ка. У нај бли жем су сед ству за там ње ног, хер ме тич ног го во-
ра на ла зи мо, ме ђу тим, и иди ом на ше сва ко дне ви це, ис ка зе све же и уз бу ње-
не, ко је као да смо чу ли овог ју тра у град ском ауто бу су. Та ква је, по нај пре, 
пе сма Ду ша на Ра до ви ћа „Ве ћи гроб за но ву смрт“, на пи са на сви ма на ма 
зна ним по во дом: „Ње го ша под ми ћу ју / ну де му но ву смрт и ве ћи гроб / ма-
ме га у сво ју ра ку, у ка за мат, / да га ста ве под свој ка мен и сво је стра же / да 
је ди но они бу ду над ле жни за ње гов слу чај / да нам је ди но они мо гу пре при-
ча ва ти ње го ве / пра ве ми сли / да ни је ми слио оно што је ми слио / и да ни је 
на пи сао оно што је на пи сао / и да је од у век ми слио оно што они ми сле.“14 
Исто то, а ма ло друк чи је, ка зу је и шам пи он ко му ни ка тив но сти Љу бо мир 
Си мо вић у пе сми „Вас крс Ње го шев“, ко ја – у ма ни ру тзв. ли ри ке ма ске и 
уло ге – да је реч са мом пе сни ку, „из гро ба прог на ном“: „Отва рам очи, а имам 
и шта ви де ти. / Сто но га гу ја пи је мај чи но мле ко / у ко ме нам је име за пи са но, 
/ пти ца се кри је под зе мљом, жа ба ра ши ри ла кри ла, / у бе зу бом не бу по ла ко 
не ста је Лов ћен. // Ко јим је зи ком да мо лим да ми се сми лу ју, / да ме у ка ме-
ном оста ве гро бу, / да ме и мр твог не го не кроз тај мрак, / кроз сту ден го ру 
од зи ме?“15

Оно што би био за јед нич ки ду хов ни и пе снич ки са др жи лац то ли ко 
ме ђу соб но раз ли чи тих пе сни ка и пе са ма здру же них ме ђу ко ри ца ма ове књи ге 
ука зу је се као не пре трг ну та и ра сту ћа фа сци на ци ја Ње го шем, при вр же нич ки 
то пао и ду бок са тре пет (да узме мо ле пу Ви на ве ро ву реч) са де лом, ми шљу 
и за ве том ве ли ког прет ход ни ка. Чи ње ни ца да и не ма мо, по сле Ње го ша, ви ших 
и ум ни јих од оних ко ји му се ди ве, тре ба ло би ваљ да да при зо ве па ме ти оне 
друк чи је, хе ро страт ски на стро је не опа да че, ру га че и пре пра вља че ње го вог 
де ла, опи је не сво јим на о па ким и ни ским чи та њем по ме ри јед ног по су вра-
ће ног све та, у ко јем се пти ца кри је под зе мљом док жа ба ши ри кри ла. Зар 
им ни шта, ре ци мо, не зна чи фа кат да је Иво Ан дрић – у све ту при хва ћен, 
све при су тан, пре ве ден на пе де сет је зи ка – оно ли ко и она ко пи сао о Ње го шу, 
за ко јег на јед ном ме сту ка же да је се би и сво ме на ро ду по ста вио циљ би ти 
кул ту ран, али свој? Или да нас кул ту ра, сло бо да и иден ти тет ну жно под ра-
зу ме ва ју по де ша ва ње до са мо по ри ца ња?

Књи га о Ње го шу ко ју је са чи нио Ми ро Вук са но вић ни је ни хте ла ни 
мо гла да от кри је и ис пра ти све тра го ве нај ве ћег срп ског пе сни ка у на шој 
књи жев но сти. Књи жев ни исто ри ча ри, ка ко ре ко смо, от кри ва ју и от кри ва ће 
и но ве, раз ли чи те ње го шев ске од је ке. Циљ хре сто ма ти је Ње гош, два ве ка 
је сте под се ћа ње и ука зи ва ње на кључ ни, нај ви ши гре бен ми шље ња и пе ва ња 

14 Ду шан Ра до вић, „Ве ћи гроб за но ву смрт“, на вед. де ло, стр. 437.
15 Љу бо мир Си мо вић, „Вас крс Ње го шев“, на вед. де ло, стр. 447.
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о Ње го шу, при че му се на обе ства ра лач ке пу та ње фик си ра ју ко те из ри чи тог 
го во ра о пе сни ку и раз го во ра с пе сни ком, што не зна чи, да ка ко, да се Ње го-
ше во при су ство не мо же ра за зна ва ти и из у ча ва ти и у друк чи јим, ре ци мо 
по сред ним, алу зив ним и слич ним ин тер тек сту ал ним до ди ри ма но вих след-
бе ни ка и са го вор ни ка с ве ли ким пре те чом.

Ва ља нам, на са мом кра ју, још са мо ре ћи да се не ви ди крај пре до ча ва њу 
и ра све тља ва њу при ро де, окол но сти и тра го ва Ње го ше вог чу де сног под ви га. 
Јер, све су при ли ке, чу до се и не да ра све тли ти!

Ка за но у Ма ти ци срп ској,
19. де цем бра 2013. го ди не
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МАТИЈА БЕЋКОВИЋ И ЊЕГОШ 
– Скица за једно поређење –

У ра ду се тра га за екс пли цит ним Бећ ко ви ће вим ис ка зи ма – нај че шће 
у бе сје да ма и есе ји ма – о Ње го шу, али се има у ви ду ње го вих се дам пје-
са ма о Ње го шу, а по че сто и Бећ ко ви ће во и Ње го ше во са бра но дје ло. Рад 
је схва ћен као отва ра ње јед не ве ли ке по ред бе не те ме из ме ђу два пје сни ка 
ко ји су бит но оби ље жи ли де вет на е сти и два де се ти ви јек срп ске по е зи је.

Кључ не ри је чи: еп и драм ски спјев, еп ски сви јет, ми са о ност, ху мор, 
мит, је зик, тра ди ци ја, сред њо вје ков на књи жев ност, на род на књи жев ност, 
ро ман ти зам, са вре ме на срп ска по е зи ја, стих, ре цеп ци ја, ру ко пис, про цес 
ства ра ла штва

Те ма ко ју отва ра мо го то во да је не ис црп на, уто ли ко при је што је жи ва и 
што на ра ста. Бећ ко ви ће во дје ло је отво ре но, још уви јек у на ста ја њу. Од нос Бећ-
ко ви ћа пре ма Ње го шу је про цес ко ји тра је и же ли мо му да што ду же по тра је.

Те ма ни је но ва; већ је би ла пред мет озбиљ ног ака дем ског ис тра жи ва ња. 
О њој је пи сао про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу Сте ван Кор дић 
у књи зи Ње гош и Ма ти ја ко ја је при хва ће на као док тор ска ди сер та ци ја на 
на ве де ном фа кул те ту.

Ака дем ски ред на ла же да Кор ди ће ву књи гу украт ко при ка же мо. Књи га 
Ње гош и Ма ти ја има под на слов: Тра ге ди ја и ко ме ди ја истог или јед но це ло. 
Из под на сло ва се већ слу ти да је Кор дић ви дио Ње го ше во и Бећ ко ви ће во 
пје снич ко дје ло као два су прот на, али ме ђу соб но ком пле мен тар на опу са о 
„истом“ и да та два опу са за јед нич ки гра де „јед но це ло“. Ње го ше во дје ло је 
у зна ку тра ге ди је, од но сно тра гич ног, што ће ре ћи – у зна ку озбиљ но сти и 
ми са о но сти; Бећ ко ви ће во је у зна ку ко ме ди је, од но сно ко мич ног, сми је шног, 
а ми ће мо до да ти – че сто и гро теск ног. Про стор но са гле да но, Ње го ше во дје ло 
ву че на го ре, на пла ни ну, на Лов ћен и на не бо; Бећ ко ви ће во дје ло ву че пре ма 
до ли ни и ни зи ји. Али тек за јед но ова два опу са гра де „јед но це ло“.

Оту да и три на во да као три мо та књи ге као цје ли не. Пр ви је Хе ра кли-
тов: „Пут на ви ше и пут на ни же исти је пут“, што ће ре ћи да су Ње го шев и 



298

Бећ ко ви ћев пут исти, али да су им смје ро ви раз ли чи ти. Га ли лео Га ли леј 
ви ди ис тост на пла ну тра ге ди је и ко ме ди је, а Кор дић ње гов ис каз апли ци-
ра на Ње го ше во и Бећ ко ви ће во дје ло: „Кад се осе ћа, жи вот је тра ге ди ја; кад 
се ми сли, жи вот је ко ме ди ја“. Нај зад, ту је и ре че ни ца Љу бе Не на до ви ћа 
ко ја та ко ђе тра ге ди ју и ко ме ди ју до во ди у бли ску ве зу: „Ве се ла игра ожа ло-
сти ла ме; жа ло сној игри сме јао сам се.“

Кор дић твр ди да је Бећ ко ви ћев од нос пре ма Ње го шу „бит но дво јан“: 
ка да као пре да вач и ту мач го во ри о Ње го шу, „за у зи ма по ло жај за хвал ног 
по том ка ко ји сво га пре тка обо жа ва“, а ка да сам пје ва, он „је већ у уло зи по-
бу ње ни ка ко ји ће дво сми сле ном по спр ду из ло жи ти оче ве све ти ње“. И пред 
ту ма чем и пред пје сни ком по ста вља се пи та ње дис тан це пре ма Ње го шу: 
„Ка ко про це њи ва ти сти хо ве за ко је је по ги ну ло то ли ко по ко ле ња?“ – пи та 
се Бећ ко вић. Кор дић за кљу чу је и под вла чи:

„Ма ти ју ни је мо гу ће чи та ти без Ње го ша. Ни Ње го ша ви ше не ће би ти 
мо гућ но чи та ти без Ма ти је. (...) су прот но сти се на до пу њу ју да ју ћи јед но це ло.“

Ње гош је при је све га пје сник Ко сов ског за вје та. До Ње го ша су еп ске 
ко сов ске пје сме би ле у раз ли чи тим ко ма ди ма; Ње гош је Ко сов ском за вје ту 
дао цје ли ну Гор ским ви јен цем чи ја рад ња иде од но ћи и па да до но во го ди-
шње зо ре, сви та ња и ју тра. Кор дић се по зи ва на Пе ра Сли јеп че ви ћа ко ји је 
уочио да „рад ња Гор ског ви јен ца по чи ње у по ноћ, а за вр ша ва се у зо ру, баш 
као што пре ду га срп ска епо пе ја по чи ње па дом у та му роп ства, а за вр ша ва 
се сло бо дом“.

Као три кључ не ка ри ке срп ског епа Кор дић ви ди „пе сму на род ну, пе сму 
Ње го ше ву и пе сму Ма ти ји ну“. Пр ве дви је су у зна ку тра ги ке и па те ти ке; 
тре ћа је пре те жно у зна ку сми је ха. Оту да у Бећ ко ви ћа и ве лик удио па ро-
ди је и гро те ске. На род на пје сма и Ње гош гле да ју из са да; Бећ ко вић гле да 
уна траг, по сли је пе то вје ков ног бо ја, при че му се тра гич но и ко мич но че сто 
ста па ју. Ху мор, ко ми ка и па ро ди ја оби љеж ја су са вре ме но сти и при род но је 
да иду уз Бећ ко ви ћа. 

И Ње го шу и Бећ ко ви ћу бли ско је уче ње да је сви јет књи га, а све је је зик 
и у ње му је су шти на сви је та, пје ва ња и пје сме. Кор дић го во ри о Бећ ко ви ће-
вом ми сти ци зму је зи ка, о то ме да је го вор нај бо љи ка да је је зик осло бо ђен; 
ка да кре не спон та на је зич ка ла ви на и сти хи ја.

Кор дић, на рав но, зна за Ње го шев сми јех, ко ми ку, па и са ти ру, са ти рич ну 
але го ри ју, од но сно ба сну, као што зна и за па те тич не и тра гич не Бећ ко ви ће ве 
сти хо ве. То га, ме ђу тим, не ће по љу ља ти у ње го вим осносвним увје ре њи ма 
о од но су Ње го ша и Бећ ко ви ћа као и двје ма „пе сма ма“ ко је гра де „јед но це ло“.

Од Кор ди ће ве књи ге је про шло до ста вре ме на. Бећ ко вић је у ме ђу вре-
ме ну бе сје дио и пи сао о Ње го шу ви ше пу та. Не дав но се по ја ви ла и књи га 
Слу жба пу сти ња ку це тињ ском ко ја је већ са да по ма ло ана хро нич на – не-
до ста ју јој не ко ли ке но ве Бећ ко ви ће ве бе сје де и по гле ди на Ње го ша. То да ље 
зна чи да је ис тра жи вач ду жан да у бу дућ но сти из вр ши по ред бе ну ана ли зу 
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Ње го ше вог и Бећ ко ви ће вог дје ла у цје ли ни. Тре ба ли на по ми ња ти да се из 
го ди не у го ди ну по ја вљу ју но ве Бећ ко ви ће ве пје сме и књи ге, сло ва и бе сје де. 
Ово га пу та ће мо се огра ни чи ти на до ступ не Бећ ко ви ће ве огле де и бе сје де, 
као и на пје сме о Ње го шу. Ова ко огра ни че но ис тра жи ва ње мо ра би ти ка-
сни је до пу ње но, ка да се по ја ве но во на ста ле бе сје де и есе ји.

На слов Бећ ко ви ће ве књи ге Слу жба Пу сти ња ку це тињ ском ви ше стру-
ко је ин ди ка ти ван и нео би чан за на ше ври је ме и при ли ке. Из ње га је ви дљив 
Бећ ко ви ћев од нос пре ма ста рим срп ско ви зан тиј ским жан ро ви ма као жи вим 
(слу жба), али и од нос пре ма Ње го шу као све цу.

Да су ста ри сред њо вје ков ни срп ско ви зан тиј ски жан ро ви жи ви, у то 
не ма ни ка кве сум ње. Жа нр мо ли тве је то ли ко при ро дан и рас про стра њен у 
срп ској по е зи ји по сли је Дру гог свјет ског ра та да чак не при мје ћу је мо да је 
стар, не го те пје сме до жи вља ва мо као ино ва тив не и мо дер не, а кат кад чак 
ни не при мје ћу је мо да су мо ли тве (ре ци мо Ра ич ко ви ће ва пје сма „Ру ке бо ла“, 
па и Но го ва „Нек па да сни јег, Го спо де“). С Бећ ко ви ће вим пје сма ма је дру-
га чи је, и њих ни је ма ло: од мах је уоч љи ва та ве за са ду бо ком тра ди ци јом 
на шег сред њо вје ков ног пје сни штва, иако је исто вре ме но ри јеч и о сна жном 
от кло ну од те тра ди ци је, па и о мо дер ној ак ту ел ној те ма ти ци про ву че ној 
кроз мо ли тву (пје сме Тро је ру чи ци, „Па ру си ја за Ве ру Па вло дољ ску“, „Го-
спо де, по ми луј“). То не сум њи во ука зу је на ду бљу ве зу по е зи је Ма ти је Бећ-
ко ви ћа са на шом све том књи жев но шћу, па и са Ње го шем.

По Бећ ко ви ће вој оцје ни, Пе тар II Пе тро вић Ње гош нај зна чај ни ји је вла-
ди ка Срп ске пра во слав не цр кве по сли је Све то га Са ве и нај ве ћи пје сник 
срп ског је зи ка од Све тог Са ве до да нас.

На ше ком пе тен ци је су знат но скром ни је и наш при ступ је пре вас ход но 
при ступ јед ног фи ло ло га, од но сно књи жев ног ис тра жи ва ча ко ји се – по при-
ро ди сво га по сла – ба ви ре цеп ци јом Ње го ша и ње го ве по е зи је у срп ској 
књи жев но сти XX ви је ка. Пје сни ку, на рав но, при ли чи да сла ви и бо го тво ри. 
Књи жев ни ту мач, исто ри чар књи жев но сти, ду жан је да, и ка да сла ви, го во-
ри кри тич ки, свје стан огра ни че ног до ме та сво га при сту па и сво јих ри је чи, 
а на ро чи то сво је ком пе тен ци је. Књи жев ни ту мач, на и ме, ни је увјер љив ка-
да из ри че оп ште исто риј ске и цр кве но и сто риј ске су до ве, те ће мо се од њих 
уз др жа ва ти.

С осје ћа њем за ви сти за ста ли смо већ на пр вој стра ни ци Бећ ко ви ће ве 
Слу жбе, пред пје сни ко вим са жи ма њем Ње го ше ве ре цеп ци је у срп ској књи-
жев но сти XX ви је ка – са же ти је, а бо ље и пре ци зни је те шко да се мо гло ре ћи:

„’Пу сти њак це тињ ски’ – ка ко је звао се бе; ’тра гич ни ју нак ко сов ске 
ми сли’ – ка ко га је на звао Иво Ан дрић; ’ко ји је на род ну суд би ну до жи вља вао 
као свој лич ни до жи вљај’ – ка ко је на пи сао Сло бо дан Јо ва но вић; ’нај ја чи и 
нај ду бљи дух ме ђу срп ским пи сци ма’ – ка ко га је оце нио Јо ван Скер лић; 
’та ко да до да нас це ло Срп ство не ма два Ње го ша’ – ка ко је ка за ла Иси до ра Се-
ку лић; ’пе сник ко ји би и да сав наш на род из у мре, ја сно и го ро ста сно са чу вао 
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ње гов лик ме ђу на ро ди ма’ – ка ко је твр дио Ми лош Цр њан ски; ’сев му ња 
на ше у чо ве чан ству, у Ко смо су’ – ка ко се из ра зи Ми ло ван Ђи лас; ’чи ја по-
ја ва оста је из ван об ја шње ња’ – ка ко је за кљу чио је дан са вре ме ни пе сник.“

Тај „са вре ме ни пе сник“ је лич но Ма ти ја Бећ ко вић.
Све је ста ло у ци гло јед ну раз ви је ну сло же ну ре че ни цу ко ја као да је 

об у хва ти ла сто ље ће. Ако се то ме до да и оцје на Па вла По по ви ћа да је у ли ку 
Вла ди ке Да ни ла и ње го вим мо но ло зи ма Ње гош че лом до та као не бо, од но сно 
Цр њан ско ва да „у Вла ди чи ном тем пе ра мен ту, та јан стве ним раз ло гом мут но 
сја ји не ис пу ње но би ће Са рај ли је“ – а Бећ ко вић те су до ве ка сни је ци ти ра – 
он да се сли ка Ње го ше ве ре цеп ци је упот пу ња ва. 

Ин си сти ра њем на Ње го ше вом ве ли ко му че ни штву и ре ли ги о зно сти Бећ-
ко вић ће, у сво јој са же тој сли ци ре цеп ци је Ње го ша, по вла шће но мје сто да ти 
све том вла ди ки Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу:

„У но ви јој срп ској исто ри ји не ма лич но сти ко ја би се, у по гле ду сво је 
ре ли ги о зно сти, мо гла из да ле ка рав на ти са Ње го шем. (...) Кад би се, ка лен дар-
ским је зи ком, ка рак те ри са ла ње го ва при ро да, он би се мо гао на зва ти Ње гош 
Ве ли ко му че ник.“

Бећ ко вић ци ти ра и оно мје сто у вла ди ке Ни ко ла ја о рва њу с Бо гом:
„Пра о тац Ја ков рвао се с Бо гом јед ну ноћ, а Вла ди ка Ра де, рвао се са свим 

си ла ма ово га све та не јед ну ноћ, не го це ли је дан век“, па Бећ ко вић ово Ње го-
ше во рва ње про ду жа ва „до да на шњег да на“. При вид но упо ко је ни вла ди ка 
се по сли је смр ти ви ше рвао са злим и не ча сти вим си ла ма не го за жи во та.

Све ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић је, још у мла до сти, имао Ње го ша 
за свог узо ра и учи те ља, не до сти жног на пла ну по е зи је, а по Ве ли ми ро ви-
ће вом увје ре њу, и на пла ну ре ли ги је. Ако је Пе тар II Пе тро вић Ње гош био 
не до сти жан узор јед ном вла ди ки и све цу, он да је при род но да и тај не до сти-
жни иде ал бу де ка но ни зо ван од исте сво је Срп ске пра во слав не цр кве, су ге-
ри ше нам Бећ ко вић и ту сво ју су ге сти ју пре тва ра у чврст став ко ји ви ше 
пу та про вла чи кроз сво је бе сје де и тек сто ве, од но сно кроз сво ју Слу жбу 
Пу сти ња ку це тињ ском.

На ма је Бећ ко вић нај бли жи та мо гдје се из ви ња ва Го спо да ру и Вла ди ки 
Цр не Го ре што му за ви ру је иза пе ра и чи та пре ко ра ме на; та мо гдје је над 
Ње го ше вим ру ко пи сом или пје снич ким тек стом; гдје је из ван ре дан и из ван-
ред но оштро у ман чи та лац и ту мач Ње го ша. У свом чи та њу ру ко пи са Гор ског 
ви јен ца пје сник се спу шта у пје сни ко ву ра ди о ни цу – Бећ ко вић у Ње го ше ву 
– сли је де ћи Ње го ше ве ис прав ке на сло ва, по је ди них ри је чи или сти хо ва и 
пра те ћи пје снич ки ства ра лач ки про цес.

Све је ту уз бу дљи во до уси ја ња: све ска „фор ма та школ ског днев ни ка, 
или ка квог ве ли ког свет ског атла са“ – „сва је при ли ка да ју је ку пио“ пје сник, 
су де ћи пре ма јед ном „по вер љи вом из ве шта ју аустриј ских шпи ју на“ у ко јем се 
на ва жно мје сто ја вља „да је Вла ди ка на ба вио вр ло ли је пе хар ти је у Ко то ру“ 
– му ке пје сни ко ве с пр вим ли стом – „обра зом“ – на ко јем не би смје ло би ти 
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мр ље ни гре шке, а он је сав у гре шка ма и у зна ку ства ра ња на сло ва. Бећ ко-
вић су ди да је на ђе но нај бо ље име за спјев, пре вас ход но због ви ше знач но сти: 
„Је ли то ви је нац го ри, или је од го ре, или је не што тре ће? Ако те жи ште 
ни је на ви је нац, не го на Гор ски – ни је ли то нај пре ви је нац Цр но Гор ски? Или, 
по нај пре, све тро је – и још не што.“

Ви дљи ва су и дир љи ва Ње го ше ва ока па ња над по је ди ним сти хо ви ма и 
ри је чи ма, па је дир љив и Бећ ко ви ћев жал за јед ним на пу ште ним и од ба че-
ним сти хом, до стој ним сва ке лу че и сва кој ви јен ца, сти хом жр твом:

Му ка ка же ци је ну ју на ку.

Вла ди ка је дао пред ност по зна тој ва ри јан ти ко ја се пам ти и ци ти ра као 
му дрост, по сло ви ца или афо ри зам:

На му ци се по зна ју ју на ци.

На му ци се по зна ју и пје сни ци: на му ци ра ђа ња пје снич ке ри је чи, сти-
хо ва, дје ло ва и цје ли не пје снич ког дје ла:

„Му ка ра ђа ња пи са не ре чи, обич ност и људ скост Ње го ше вих сла бо сти, 
ис пу ња ва нас ра до шћу да за сва ко га има на де. И не бе сни ци зе, зна чи, дво у ме 
и сри чу!“

На осно ву ру ко пи са Гор ског ви јен ца мо гућ но је за кљу чи ти да је „слав ни 
по че так Гор ског ви јен ца на кнад но до пи сан“ и да су че сте ис прав ке и до прав-
ке „у то ме шта је доц ни је до да то“. Ње гош је Ви је нац био за по чео сти хом 
при клад ним ту жба ли ци:

Цр ни да не, а цр на суд би но,

од но сно ја ди ков ком за ку кав ним срп ством уга ше ним, па је доц ни је до пи сао 
„увод ко ји је на шу за вет ну му ку сме стио у окви ре суд би не Евро пе“, од но сно 
исто ри је сви је та.

„Му ка пи са ња“ и пје ва ња нај ви дљи ви ја је на „нај спон та ни јим сти хо-
ви ма, ко ји су део на ше све сти и ко је је, као да су кле са ни у ка ме ну, не мо гу ће 
дру га чи је за ми сли ти“:

Ево вра га су се дам ка ба ни цах

зву чи не са мо арит мич но и не де се те рач ки, не го и па ро диј ско-ру га лач ки у 
од но су на слав ни пр ви стих Гор ског ви јен ца:

Ви ђи вра га су се дам би њи шах.
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Бећ ко вић на во ди од ба че не ва ри јан те и по ре ди их са ко нач ни ма:
„Пре не го што је на пи сао: ’пра у ну ка Тур ко ва с Ко ра ном’ као да је мо рао 

да по ку ша и са ’унук’, ’уну ка Тур ко ва с ко ра ном у ру ке’. Пре сти хо ва: ’Су 
чим ће те изаћ пред Ми ло ша / и пред дру ге срп ске ви те зо ве’ – ма ло моћ ни 
ум и ма ло ко ри сна ру ка је на пи са ла: ’и пред дру ге бе смрт не Ср бо ве!’ Код 
сти ха: ’ол тар пра ви на ка мен кр ва ви’ за ста јем са стра хом да је ме сто ’кр ва ви’ 
мо гло оста ти, ’ку кав ни’.“

Ни је пи са ње са мо му ка с ри је чи ма и са сти хо ви ма, не го је и му ка са 
ју на ци ма. Ми лош Оби лић је као „све ти ња ју нач ка“ ро ђен у Гор ском ви јен цу, 
сма тра Бећ ко вић, и ње го во „род но ме сто“ је „упи са но са стра не“ Ње го ше вом 
ру ком:

Па де Ми лош, чу до ви те зо вах,
Жер твом на трон би ча сви јет ско га.
Гор до ле жи ве ли ки вој во да
Под кљу че ви ма кр ви бла го род не,
Ка ма ло пред што гор до иђа ше,
Стра шном ми шљу пр сих на ду ти јех,
Кроз ди вјач ке тму ше ази јат ске,
Гу та јућ их ва тре ним очи ма (...)
Пре зи ру ћи људ ско ни шта ви ло
И пле те ње без ум не скуп шти не.

Слав ни стих ’стра шном ми шљу пр сих на ду ти јех’ је два да је на стао; а 
ме сто на ду ти јех пи са ло је, из гле да, раз је де них.“

Му чио се, из гле да, вла ди ка Ра де и са ри је чи ма и са сти хо ви ма, и са ју-
на ци ма. За Ми ло ша Оби ли ћа, „све ти њу ју нач ку“, „за нај ве ћег ју на ка по тре-
бан је и нај ве ћи пе сник“, афо ри стич ки ће Бећ ко вић. Свом нај ве ћем ју на ку 
Ње гош тра жи и на ла зи нај ве ћу мје ру по ре де ћи га са нај ве ћим до бро вољ ним 
жр тва ма Гр ка и Ри ма – са кра љем Ле о ни дом, ко ји је сво јом гла вом за тво рио 
Тер мо пил ски кла нац, и са Му ци јем Сце во лом, ко ји је сво ју де сни цу на ло жио 
на ва тру да из го ри. Оби лић се, сво јом жр твом и уби ством тур ског ца ра, уз-
ди гао из над нај ве ћих ан тич ких ју на ка:

Шта Ле о нид оће и Сце во ла
кад Оби лић ста не на по при ште.

Он је јед ним уда ром сру шио пре сто и уз др мао тар тар, са мо сје ди ште 
па кла. Он је ис пу нио нај све ти ју људ ску ду жност до во де ћи ца ра ти ра ни на и 
осва ја ча „к по зна ни ју пра ва“, оства рив ши Ње го шев стих-ло зин ку:

Не ка бу де што би ти не мо же.
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То га сти ха, ме ђу тим, у са чу ва ном ру ко пи су не ма. Ње гош је ра дио на 
спје ву и у про це су штам па ња, па је, из гле да, нај слав ни ји Ње го шев стих 
ство рен у по сљед њи час.

Бећ ко ви ћу ни је про ма кло да је у пр вом из да њу Гор ског ви јен ца ис под 
Ње го ше ве сли ке пот пи сан Вла ди ка Да ни ло, али му је та иден ти фи ка ци ја 
по вод да скре не па жњу на есте тич ки фе но мен ужи вља ва ња и уосје ћи ва ња 
у дру го га, од но сно у сво га глав ног књи жев ног ју на ка, до иден ти фи ка ци је. 
И то не са мо у Вла ди ку Да ни ла, чи ји мо но ло зи о том ужи вља ва њу и иден ти-
фи ка ци ји мно го ка зу ју, не го и у Тур ке:

„Пе сник Тур ци ма по зајм љу је сву сво ју па мет и нај ја че ар гу мен те на 
ко је се чи ни да не ма од го во ра.

Као да је оно што је сам ми слио о под све ту и пу чи ни сво га на ро да дао 
да из го во ре Тур ци.

Шће пан је ’ла жа и скит ни ца’, али го во ри ње го шев ски:

Пли је ни ше на ро ди Ри мља не,
Уто пи се Грч ка у ба сна ма...“

Ње гош је, да кле, имао сна ге и та лен та да се уз диг не из над не при ја тељ-
ства с Тур ци ма и да ство ри му дра ца Му стај ка ди ју, па и да, из ка ди ји не 
пер спек ти ве, ис пје ва нај љеп ше сти хо ве о Стам бо лу као ра ју на зе мљи; сти-
хо ве ка квих је ма ло и у тур ској по е зи ји. Он је умио да кон тро ли ше сво је 
„пси хо ло шке фак то ре“ и не га тив не емо ци је пре ма Шће па ну Ма лом за рад 
пу ног по ет ског учин ка. Ужи вља ва њем у сво је ју на ке „пре у зи мао“ је њи хо-
ву пер спек ти ву и го вор, њи хо ву иде о ло ги ју и по глед на сви јет, ства ра ју ћи 
вр хун ске и увјер љи ве ли ко ве и сти хо ве. Упра во се ту ви ди ве ли ки пје сник.

Та ко из гле да пје снич ка ства ра лач ка дра ма ка да је са гле да ва дру ги ве ли-
ки пје сник, без тек сто ло шких ам би ци ја, с јед ним ци љем – да осје ти и опи ше 
ту дра му на стан ка сти хо ва, ри је чи и ју на ка нај ве ће га пје сни ка. И ту је Бећ-
ко вић уз бу дљи ви ји од сва ког тек сто ло га. Та Ње го ше ва ства ра лач ка дра ма 
ду бо ко је људ ска, ма ко ли ко и Ње гош и Бећ ко вић ви дје ли пје сни ка као бо-
го на дах ну тог, као оно га ко ји „из во ди кли цу не бе ског, тру ли ну бо го тво ри“.

Ње гош је, у са гла сно сти са срп ско ви зан тиј ском тра ди ци јом, и са сво јим 
вла ди чан ским чи ном, твр дио „зва ни је је све ште но по е те“, а сти хо ви су „плам-
те ће вр сте“. Ва се ље на је „оп ште га оце по е зи ја“, а Ње го шев Тво рац ка же:

Ја сам је дан ко ји ства рат мо гу.

Али:

Све мо гућ ство све том тај ном шап ти
са мо ду ши пла ме на по е те.
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До бра пје сма је ша пат тај ном Све мо гућ ства ду ши пла ме на по е те.
Слич но схва та ње по е зи је на ћи ће мо и у Бећ ко ви ћа. У пје сми мо ли тви 

„Па ру си ја за Ве ру Па вло дољ ску“ по ен та има упра во то зна че ње. Љу ба вљу 
и мо ли твом, од но сно вас кре се њем кроз по е зи ју, ус по ста вља се смр ћу на ру-
ше на ко смич ка рав но те жа. Во ље на же на по ста је „звук“, пје сма, као код Бран ка 
Ра ди че ви ћа, а љу бав до би ја ко смич ке раз мје ре и ус по ста вља се ко смич ка хар-
мо ни ја, као у Ла зе Ко сти ћа, при че му је Бог пје сник, као у Ње го ша. За вр шна 
Бећ ко ви ће ва стро фа је и сво је вр сни пје снич ки са бор ве ли ких и во де ћих 
срп ских пје сни ка:

Реч на по чет ку по ста звук на кра ју
Што сла ви са мо жизн бес ко нач на ју
Је ди на ју, чи ста ју и не по роч на ју
Јер ње ви ше не ма от кад са мо си ја
Ре чи су но те – је зик ме ло ди ја
Са мо Бог је пе сник – дру ги су ко пи ја
А над по е зи јом бли ста по е зи ја!

Мо ли тве но је, по но ви мо, сна жно при сут но у не ко ли ким Бећ ко ви ће вим 
пје сма ма и по е ма ма; то је је дан од пје снич ких ру ка ва ца ко ји ово га пје сни ка 
ве зу ју са срп ско ви зан тиј ском тра ди ци јом и са Ње го шем. Том ру кав цу, по ред 
„Па ру си је за Ве ру Па вло дољ ску“, при па да ју и три пје сме о Тро је ру чи ци и, 
на ро чи то, по себ но об ја вље на као пје снич ка пла ке та, пје сма мо ли тва ис пје-
ва на пред стра хом од ка та кли зме: „Го спо де, по ми луј“.

Ни је ов дје ри јеч о пу ком пре у зи ма њу сред њо вје ков них жан ро ва, не го 
о њи хо вом пре и на че њу и мо дер ни зо ва њу. На ши са вре ме ни пје сни ци ми је-
ња ју функ ци ју слу жбе и мо ли тве обо га ћу ју ћи жан ров ско са зве жђе са вре-
ме не по е зи је: цр кве ни жан ро ви по ста ју свје тов ни. Ти ме се ус по ста вља ју 
по ет ски кон ти ну и те ти са на шом ста ром књи жев но шћу; жан ро ви се ино ви-
ра ју и мо дер ни зу ју, а жан ров ски си стем са вре ме не срп ске по е зи је обо га ћу је 
се и про ши ру је. Тра ди ци ја се по ка зу је као не ис цр пан жи ви де по жан ро ва 
ко ји се у но вим окол но сти ма ми је ња ју и ак ту а ли зу ју. Ко је мо гао прет по ста-
ви ти да ће ка нон за бли ста ти пу ним сја јем кра јем XX сто ље ћа?!

Ње го ше ва ве за са на шом ста ром књи жев но шћу, то ли ко пу та по ри ца на, 
осје ћа се већ у пр вом сти ху, у пр вој сли ци спје ва:

Ви ђи вра га су се дам би њи шах.

Тим сти хом по чи ње Ње го ше во гра ђе ње књи жев но и сто риј ског кон тек-
ста у ко ји смје шта „исто ри че ско со би ти је при свр шет ку XVII ви је ка“, до га-
ђај ко ји опје ва; за по чи ње за стра шу ју ћа сли ка осва ја ња и гу та ња на ро да:

дан и на род ка ко ћу ку ти ца.
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Враг је дру га ри јеч у спје ву. Ви зи ја исто ри је као зла гра ди се на при су-
ству и удје лу ђа во ла у тој исто ри ји, што је одав но и ду бо ко уко ри је ње но у 
срп ској тра ди ци ји. Још је све ти краљ Сте фан Пр во вјен ча ни мо ти ви сао зло 
у исто риј ским до га ђа њи ма удје лом ђа во ла. Са мо у пр вом, увод ном мо но ло-
гу Вла ди ке Да ни ла ђа во се ја вља че ти ри пу та – као враг (Ви ђи вра га су се дам 
би њи шах), враж је пле ме (враж је пле ме по зо ба на ро де), ђа во (Ви ђи по сла 
ца ра опа ко га, / ко га ђа во о сва че му учи), де мон ски ме си ја (Па им по че де мон
ски ме си ја / ла жне вје ре пру жат по сла сти це).

Ње го ше ва сли ка ска ка ва ца – сли ка „ја та про кле то га ко та“ ко ја на сту-
па ју за пра у ну ком Тур ко вим с Ко ра ном

Да опу сте зе мљу сву ко ли ку,
ка ска ка вац што по ље опу сти! – 

има сво га пре те чу у Кон стан ти на Фи ло зо фа. Ње гош је не сум њи во био дух 
син те зе ко ји је спа јао на шу ста ру, све ту књи жев ност са на род ном и но вом. 
Та кав на пор је ви дљив код срп ских пје сни ка XX ви је ка: код Мом чи ла На-
ста си је ви ћа, Вас ка По пе и Ми о дра га Па вло ви ћа, па код Ива на В. Ла ли ћа, 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа и Ма ти је Бећ ко ви ћа, а он да код Рај ка Пе тро ва Но га, 
на ро чи то у лир ским спје во ви ма Не дре ма но око и Не ти кај у ме, и Ми ло са-
ва Те ши ћа, по себ но у Сед ми ци.

Бећ ко вић нам скре ће па жњу да је Ње гош пје сник би ћа; да је би ће јед на 
од нај че шћих ри је чи у ње го вој по е зи ји (Бог, Ко со во, Оби лић/Ми лош). Та ко 
је то од пје са ма „Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу“ и „Ко је оно на ви со ком 
бр ду“, па до Лу че и Гор ског ви јен ца. То је при род но, јер је, по Ње го шу, пје-
сник нај бли жи Твор цу; он у се би и сво јој ду ши но си дио бо жан ског и сто ји 
на ви со ком бр ду, из над оста лих љу ди. Са мим тим он да ље и ду бље ви ди; 
про ни че до са мо га би ћа. Од го ва ра ју ћи на пи та ње по ста вље но у на сло ву „Ко 
је оно на ви со ком бр ду“, Ње гош пје ва:

Оно ти је син при ро де – по ет,
тво рац ма ли нај бли жи бо же ству
од дру ги је сви је ум ни тва ри
он нај бли же са мо гу ћим твор цем
има свој ство те га са њим збли жа...

Мо жда у овим сти хо ви ма тре ба тра жи ти по ри је кло и оних по зна ти јих, 
из уста Вла ди ке Да ни ла:

Ко на бр ду, ак и ма ло, сто ји
ви ше ви ди нег онај под бр дом – 
ја по ви ше не што од вас ви дим, 
то је сре ћа да ла ал’ не сре ћа.
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Вла ди ка упо зо ра ва да бо ље, да ље и ви ше ви ђе ње не мо ра би ти сре ћа; 
то мо же да ти сре ћа или не сре ћа. Ма ко ли ко у Гор ском ви јен цу кон текст ри-
је чи Вла ди ке Да ни ла био дру га чи ји не го у пје сми „Ко је оно на ви со ко бр до“, 
сли ке су не сум њи во срод не. Не тре ба смет ну ти с ума да је Ње гош пот пи сао 
Вла ди ку Да ни ла ис под сво је сли ке у Гор ском ви јен цу.

А у пје сми „Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу“, лир ски су бје кат је са Бо гом 
у при сном од но су, „на ти“, а уз то се пред њим чак и гор ди што са њим има 
свој ство. Го спод му до ђе као не ка бли ска и моћ на свој та од ко је не што сја је 
и у Цр но гор че вој ду ши:

Ја се на дам не што тво је
да у ду ши мо јој сја је;
не из вје стан, ал се гор дим
што са то бом свој ство имам.

За па њу ју ћа сна га Ње го ше ве пје снич ке има ги на ци је три јум фу је у Лу чи 
ми кро ко зма, у том ко смо ло шком, ре ли ги о зном епу о чо вје ко вом па ду и о 
бор би Бо га и Са та не – уобра зи ља (во о бра же ње) је Ње го ше ва ро ман ти чар ска, 
са мо свје сна, по е тич ка ка те го ри ја.

Прин цип бор бе је прин цип на ста ја ња, чу ва ња и оп ста ја ња свје то ва на 
не бу и на зе мљи. То је, по пра ви лу, ду а ли стич ки схва ће на бор ба – бор ба 
из ме ђу два сви је та, сви је тлог и там ног, бо жан ског и са тан ског, гор њег и до-
њег, на зе мљи као и на не бу. Бор ба је вид ис по ља ва ња би ћа и ње го ве во ље, 
или прин ци па. Бор ба је прин цип би ћа.

За Бећ ко ви ћа, би ће је у је зи ку: пре ко де сет пу та се Бећ ко вић вра ћа пи-
та њу је зи ка у Слу жби Пу сти ња ку це тињ ском. 

Бећ ко вић ви ди Цр ну Го ру као „Но јев ков чег ис пли вао из ко сов ског по-
то па“ и „по сле три ста го ди на при стао под ко рен Лов ће на“. Док је „у Но је вом 
ков че гу од све га жи вог би ло по дво је“, у Цр ну Го ру је „мо гло ста ти са мо 
јед но“, а то „јед но је био је зик, а у је зи ку је би ло све: и Ко со во, и Ко сов ска 
ми сао“. 

У је зи ку је, да кле, све: и мит, и исто ри ја, и ко лек тив но и ин ди ви ду ал но 
пам ће ње, и по е зи ја, и ре ли ги ја, и на род на сви јест. У је зи ку жи ви Ко со во и 
Ко сов ски за вјет. Сво јим пам ће њем и зна њем је зик је Цр ну Го ру и ње но ка-
ме ње пре тво рио у иде ју: „Цр на Го ра је иде ја, а не ка ме ње“. Је зик је са чу вао 
све што је по стра да ло, а што је тре ба ло за пам ти ти. „Не стао је на род, али 
ни је свест. По стра да ли вер ни ци, али ни је ве ра. По се чен је Ла зар, али ни је 
исти на. Оста ли су Тур ци, али се у сну и на обла ку по ја вљу је Оби лић. Ко со-
во је ствар ност. Ње гош је ’тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли’.“

„Тај на оп стан ка и спа са“ ма лих на ро да је „у скрив ни ци је зи ка“ и у њи-
хо вој ве ли кој по е зи ји, а та скрив ни ца је зи ка је оп ста ла и „пре те кла јер је 
не ви дљи ва“, што је Бећ ко вић већ ре као у сти хо ви ма:
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Је зик је на ша не ви дљи ва цр ква,
Још не по де ље на и не ра зо ре на;
Сва ка реч је у њој са мо свој на ико на,
Ра ди на ше га спа са об ја вље на.

Из та квог је зи ка, ко ји је био „бо га ти ји од жи во та“, и из Ко сов ског за-
вје та ко ји је у том је зи ку са чу ван, мо гла је „по ста ти књи га ку ти ја, у ко јој се 
чу ва пу но ћа би ћа на ше га је зи ка и кон ти ну и тет сло бо де“.

У бе сје ди при ли ком уру че ња Ње го ше ве на гра де на Це ти њу, на Ве ли ки 
уто рак, 1988. го ди не, Бећ ко вић ве ли да је та мо до спио „без соп стве них за-
слу га, прав дом и до бро том ма тер њег је зи ка“. Је зик је био онај „што се не 
шће у лан це ве за ти“ у вре ме ну роп ства и угро же но сти сло бо де; он је сим бол 
„Ду ха све то га“, па је за то ствар ност ве ли ког књи жев ног дје ла ве ћа од сва ке 
ствар но сти, „јер је ствар ност пе снич ког де ла исти ни ти ја и ду бља и ствар-
ни ја“. Пре ма Бећ ко ви ћу „пе сник не ма оба ве за сем оба ве зе пре ма је зи ку, па 
ни дру гих су ди ја осим је зи ка“, по го то во ве ли ки, или нај ве ћи пје сник, ка кав 
је Ње гош. Је зик је је ди на пје сни ко ва од бра на: „Оп стао је, и сво је по сто ја ње 
оправ дао, је ди но онај ко има се бе у сво ме је зи ку“.

И Ње го шев и Бећ ко ви ћев је зик је ди ја ле кат ски оби ље жен. Раз ло зи су 
раз ли чи ти. Ње гош је, под стак нут Ву ком и ду хом вре ме на, усмје рен на на-
род ни је зик и у го во ру Ка тун ске на хи је тра жи нор му. Ка да је ри јеч о ап-
стракт ној, ин те лек ту ал ној и фи ло соф ској лек си ци, Ње гош је отво рен пре ма 
цр кве но сло вен ском је зи ку и ње го вом на сље ђу. Упра во због тог бо гат ства 
лек си ке за ап стракт но, ин те лек ту ал но, па и емо тив но Ње гош и ње гов је зик 
би ли су тра ди циј ско упо ри ште Ме ше Се ли мо ви ћа. Се ли мо ви ће ва књи га За 
и про тив Ву ка мо гла би с јед на ко пра ва но си ти на слов – за Ње го ша.

Ка ко ра зу мје ти Бећ ко ви ће ву стро фу из по е ме „Ле лек ме не“ ко ја пје ва 
о Ње го ше вом је зи ку:

Са мо чел ник има шта да ка же,
Он да ка да све тек тре ба ре ћи,
Ср по кри лим пр вим ри је чи ма,
Пр во ли ком не ви ном пр ви ном,
На на реч ју љеп шем од жи во та, 
На ко ме је Го спод сви јет ства ро,
Док не ма ше дру го га је зи ка
На ко ме је то бо ље ре че но!

Пр во, ова стро фа је, као и сва ка до бра по е зи ја, ви ше знач на. Нај по јед-
но ста вље ни је и нај јед но стра ни је би би ло ре ћи да је то по хва ла го во ру Ка-
тун ске на хи је на ко јем је Гор ски ви је нац ис пје ван. Али да ли је то са мо го вор 
Ка тун ске на хи је, или је Гор ски ви је нац пу стио сво је је зич ке ко ри је не до 
са ме је зич ке пр ви не – до тра го ва би блиј ског „је зи ка“ у цр кве но сло вен ској 
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тра ди ци ји. Ни је ли пра во чу до да су се та ко ра но, на тек ре фор ми са ном је-
зи ку, по ја ви ли та ко ми са о но моћ ни епо ви ка кви су Лу ча и Гор ски ви је нац? 
За њих је ра ди ла ци је ла исто ри ја срп ског је зи ка и ду хов но сти, од но сно срп-
ске кул ту ре, све до вре ме на ка да је срп ски био че твр ти све ти је зик. Би ће да 
је на реч је љеп ше од жи во та цио срп ски је зик са сво јом исто ри јом и ср по
ли ким пр вим ри је чи ма. 

У овој стро фи су им пли цит но са др жа ни ви со ки Бећ ко ви ће ви су до ви о 
Ву ко вим пре во ди ма Ста рог и Но вог за вје та. Ма ло је је зи ка на ко ји ма та ко 
ча роб но бру ји „Пје сма над пје сма ма“ и бол но тре пе ри Књи га о Јо ву као што 
је то на срп ском. Бећ ко вић се ди ви Ње го ше вом је зи ку, али и је зич ком пам-
ће њу ко је Ње гош ба шти ни и угра ђу је у сво је дје ло, и ме ло диј ским и емо тив-
ним учин ци ма срп ске син так се.

Ни је смо скло ни да Бећ ко ви ћев стих Што ће но во ако имаш ста ро про-
ту ма чи мо као есте тич ки кон зер ва ти ви зам, не го као на пор за ус по ста вља ње 
си сте ма ври јед но сти и по што ва ња нај ви ших до ме та, али и за ус по ста вља ње 
кон ти ну и те та и ве за са пре ци ма, од но сно тра ди циј ско га ни за. Нај ви ше ври-
јед но сти не мо ра ју при па да ти, и нај че шће не при па да ју, на шем вре ме ну и 
оне мо ра ју би ти тра ди циј ски ори јен ти ри:

Шта ће но во ако имаш ста ро
При је се бе и нас на пи са но,
Ко је ти је свак на па мет знао,
Те се мо жеш при дру жит пре ци ма
Исте пје сме истим ри је чи ма
И су за ма на истим мје сти ма!

Осла ња ње на прет ке га ран ци ја је очу ва ња кул тур ног иден ти те та, остан-
ка у свом на ро ду, је зи ку и кул ту ри. Ми је ња ње иден ти те та је опа сна ствар, 
че сто и по губ на, и пр ви је услов дез о ри јен та ци је и гу бље ња у исто ри ји. 
Ни шта ни је та ко стра шно као из гу би ти сво је мр тве. Без њих, без ослон ца и 
ори јен ти ра у тра ди ци ји, чо вјек је по ко ле ба но би ће без се бе, без иден ти те та 
и без бу дућ но сти; би ће ко је не зна шта ли ће још би ти и по ста ти:

Ко је јед но а са да је дру го
Ни ко не зна шта ли ће још би ти
И сво је је мр тве из гу био!

За то је при дру жи ва ње пре ци ма пи та ње оп стан ка и иден ти те та, а то 
при дру жи ва ње је нај по у зда ни је пре ко је зи ка и по е зи је и пре ко су за над 
истим сти хо ви ма „на истим мје сти ма“. Чо вјек до жи вља ва ве ли ку по е зи ју 
као и ње го ви мр тви; та ко ре ћи – пла че с њи ма. Ве ли ка је ствар по но ви ти 
су зе сво јих мр твих. То је знак жи во та и нај ду бље ве зе с тра ди ци јом.

Ње го шев је зик је охра бре ње и на ук до ла зе ћим ге не ра ци ја ма пје сни ка 
и љу ди – не му ца ју ис по чет ка но ви пје сни ци, што би без Ње го ша мо ра ли:
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Да она ко ни је за гр мио,
Мо гли би смо му цат ис по чет ка!

Ова ко ми ра зу ми је мо „кон зер ва тив не“ Бећ ко ви ће ве стро фе. Ни из да-
ле ка ни је су ни ло ка ли стич ке, ни кон зер ва тив не. На про тив, усмје ре не су на 
цје ли ну срп ског је зи ка, и то по ду би ни, по вре мен ској вер ти ка ли, и на ври-
јед но сти у тра ди ци ји ко је чу ва ју иден ти тет.

Бећ ко ви ће во усмје ре ње на ди ја ле кат до шло је до из ра за у „ро вач ким 
по е ма ма“, на ро чи то ра ним. Вре ме ном је та тен ден ци ја спла шња ва ла, док 
ни је са свим иш че зла. Бећ ко вић до ча ра ва је дан сви јет у не ста ја њу, па и ње гов 
је зик у не ста ја њу, не са мо аутен тич но сти ра ди. Пје сник се ба ви сво је вр сном 
ар хе о ло ги јом је зи ка; те жи за ста ри јим је зич ким сло је ви ма с увје ре њем да ће 
до спје ти до мит ских сло је ва у је зи ку. Оту да код ње га пра во бо гат ство фра-
зе о ло ги за ма, али и гно ма, из ре ка, по сло ви ца, афо ри за ма, што је од ли ка и Ње-
го ше вог је зи ка. Код Ње го ша је то че сто сиг нал ми са о но сти ње го ве по е зи је и 
те жње за ми са о ном гу сти ном тек ста. Код Бећ ко ви ћа та те жња по не кад до ла-
зи и од рит мич ких раз ло га. Бећ ко вић че сто пје ва у сло бод ном сти ху, а тај стих 
у по е ма ма те жи илу зи ји усме но сти, при ча ња, ка зи ва ња. Стих те жи го вор ном 
рит му; опо на ша усме ну фра зу. Ди ја ло гич ност је при род но свој ство Ње го ше-
вог је зи ка, јер су ли ко ви у го во ру усмје ре ни је дан на дру го га – у ди ја ло гу су. 
За то се ри там Ње го ше вих сти хо ва раз ли ку је за ви сно од то га да ли је ри јеч 
о ди ја ло гу, од но сно го во ру ју на ка, о пје сми Ко ла или о не кој дру гој пје сми.

Обич но се ка же да је Гор ски ви је нац ис пје ван у аси ме трич ном, „еп ском“, 
де се тер цу, што ни је са свим тач но. Ту жба ли ца Се стре Ба три ће ве ис пје ва на 
је у „ту жба лич ком сти ху“, у тро чла ном члан ко ви том два на е стер цу (4+4+4) 
(Ку да си ми // уле тио // мој со ко ле). Му стај-ка ди ји на сва тов ска пје сма је у 
де ве тер ци ма (4+5) (Фа ти ма је // стру ком ди во та). Поп Ми ћо „чи та пи смо“ 
у три ма јед но сло жни ца ма у сти ху (... ум... дам ...ам ... / ... би ...ну...но... / ... 
на... ша ...ра ...). Кнез Ро ган „шап ти кне зу Јан ку“ чи сту про зу, мо ле ћи га да 
не на го ва ра за о ста ло га Ву ка Ман ду ши ћа да от кри ва у сну тај не сво га ср ца: 
Не пи тај га ама на ти, за та кве ства ри, док се ни је шта из бле ја! 

Сам аси ме трич ни де се те рац је раз ли чит у за ви сно сти од то га да ли га 
пје ва Ко ло или га ка зу ју ју на ци спје ва. У Ко лу је ре гу лар ни ји, са до сљед ном 
кван ти та тив ном кла у зу лом, а у ди ја ло гу де ве ти слог је не ри јет ко под крат-
ким ак цен том, док је су гла снич ки за вр ше так сти ха ве о ма чест. (Раз)го вор ни 
де се те рац, и Ње го шев и Бећ ко ви ћев, дру га чи ји је од фол клор ног.

Сви ови Ње го ше ви рит мич ки „пре кр ша ји“ да нас дје лу ју из у зет но мо-
дер но и чи не аси ме трич ни де се те рац знат но флек си бил ни јим сти хом. То је 
Бећ ко вић не сум њи во осје ћао и пре по зна вао.

И Ње гош и Бећ ко вић су пје сни ци Ко сов ског за вје та и Ко сов ске ми сли; 
Ње гош чак то ли ко да га је Иво Ан дрић на звао „тра гич ни ју нак Ко сов ске 
ми сли“. Ко сов ска бит ка у Цр ној Го ри ни је пре ста ја ла, па Бећ ко вић пи ше:
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„Кад се ро дио Ра ди во је То мов, у Цр ној Го ри је већ че ти ри сто ти не два-
де сет и че твр ту го ди ну тра ја ла Ко сов ска бит ка. У ње му је Али-па ша Сто че вић 
– ку ну ћи се Бо гом и ди ком – од мах пре по знао оно га пра во га срп ско га ба на 
са Ко со ва.“

А већ ци ти ра ни крат ки за пис „Но јев ков чег“ Бећ ко вић по ен ти ра овим 
па су сом:

„Ни ка да ни је би ло ма ње га све та да је био ва жни ји. Име Цр не Го ре је 
ус кр сну ло са ко сов ске гроб ни це. ’Ту је ско чи ла искра из го ми ла пе пе ла ве-
ли чи не Ду ша но ве, што ни је умр ла ђе се ог њи ште срп ско уту ли ло, не го се 
при пе ла на го ру те бје ска и до ви ку је на се бе гро мо ве зло бе и за ви сти, ка ко 
злат на игла по тре сне стри је ле облач не.’ Но је ва го лу би ца је по сле че тр де сет 
да на, а Ла за ре ва ку ка ви ца по сле че ти ри ве ка на шла су во да спу сти но гу.“

Ње го шев и Бећ ко ви ћев од нос пре ма Ко сов ском за вје ту мо же би ти пред-
мет јед не по себ не књи ге; ов дје са мо на зна чу је мо њи хо во за јед нич ко ин тер тек-
сту ал но и по ет ско по ље. Ко сов ски за вјет ни је не што што при па да про шло сти, 
не што мр тво, не го иза зи ва ста ре ду хо ве на но ве на по ре и лич не при ло ге. И 
Ње гош и Бећ ко вић су да ли свој огро ман лич ни при лог и би љег Ко сов ском 
за вје ту и Ко сов ској ми сли. Је ди но је са њи ма по ре див Иво Ан дрић, та уса-
мље на, ве ли чан стве на фи гу ра срп ске књи жев но сти XX ви је ка. Ни ко се то-
ли ко ко ли ко Иво Ан дрић ни је без ре зер вно при кло нио Ње го шу; он, ко ји је 
пре ма све му имао от клон и ре зер ву.

У скла ду са сво јим схва та њем бор бе као ко смич ког и зе маљ ског на че ла, 
а бор бе про тив ти ра на и осва ја ча као вр хун ског етич ког и ју нач ког на че ла, 
Ње гош је од Ми ло ша Оби ли ћа ство рио нај ве ћег ко сов ског ју на ка, ју нач ку 
мје ру и све ти њу, али и етич ки обра зац све те са мо свје сне жр тве ко ја до во ди 
ти ра ни на „к по зна ни ју пра ва“.

У свом увод ном мо но ло гу Вла ди ка Да ни ло оспо ра ва ле ги ти ми тет осва-
јач ке вла сти, а са мим тим и си лу као ле ги тим но сред ство за узи ма ње ту ђег 
пре сто ла; кр ва ви скип тар је не пра ви и не ле ги тим ни скип тар:

Ма ла ли је жер тва сва Ср би ја
од Ду на ва до мо ра Си ње га?
На трон сје диш не пра во узе ти,
по но сиш се скип тром кр ва ви јем;
ху лиш Бо га с све то га ол та ра, 
му нар ду би на крст раз дро бље ни!

За Бећ ко ви ћа је Ко со во „по лу тар срп ске пла не те“ и „нај ва жни ја ми сао, 
нај круп ни ја за ми сао, нај сло же ни је за у мље срп ске кул ту ре“:

„Ко со во је по лу тар срп ске пла не те. Кров до њег и те мељ гор њег све та. 
Ту се свест срп ског на ро да пре се кла на оно до и оно по сле Ко со ва. Ко со во 
је по ср бље на при ча о по то пу. Срп ски Но ви за вет. (...)
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Ко со во је нај ва жни ја ми сао, и нај круп ни ја за ми сао, нај сло же ни је за у-
мље ње срп ске кул ту ре. Име за оно нај вред ни је што смо да ли хри шћан ској 
ци ви ли за ци ји. Ко со во је пре сто ни ца срп ског умет нич ког цар ства. Остав-
шти на и за ве шта ње срп ске умет но сти и ду хов но сти чо ве чан ству. Ле ген да 
уз ко ју ра сте и срп ски на род.“

Ње го ше ви спје во ви су оли че ње и нај ви ши из раз Ко сов ске ми сли и Ко-
сов ског за вје та. Они су „на ста ја ли у шкрип цу, кад ни је би ло дру гог из ла за, 
а Гор ски ви је нац у са мом роп цу – кад су се су ша, глад и Осман-па ша удру-
жи ли да уга се цр но гор ску вар ни цу и кад се пра во на по сто ја ње под сво јим 
име ном мо гло од бра ни ти још са мо Гор ским ви јен цем“. Та ко ова књи га по-
твр ђу је са му се бе и соп стве не сти хо ве:

но ве ну жде ра ђу но ве си ле,
дје и стви ја на пре жу ду хо ве,
стје сне ни ја сла ма ју гро мо ве;
удар на ђе искру у ка ме ну,
без ње га би у кам оча ја ла.

Гор ски ви је нац је – су де ћи по мно го број ним, до ма ћим и стра ним, кри-
ти ка ма Ко сов ског за вје та и Ко сов ског ми та – у по сљед ње не ко ли ке де це ни је 
нај ма ње чи та на књи га. Кри ти ча ри Ко сов ског за вје та и Ко сов ског ми та мо гли 
су се оба ви је сти ти о нај бо љој кри ти ци, нај са же ти јој и нај до сљед ни јој, нај-
е фект ни јој и естет ски нај љеп шој ко ја је на пи са на, упра во из Гор ског ви јен
ца, од но сно у Гор ском ви јен цу. Ње гош је да ле ко ви до про чи тао сво је бу ду ће 
кри ти ча ре и кри ти ча ре Ко сов ског за вје та ко ји ће до ћи ви јек и по по сли је 
ње га, па је дао сво ме из ван ред но об ли ко ва ном и му дром ју на ку, „Тур чи ну“, 
Му стај-ка ди ји, да те иде је прег нант но и бри љант но из ло жи. Кри ти ка Ко-
сов ског за вје та, из гле да, је два да је не што мла ђа од са мо га За вје та, и она је 
до ла зи ла и до ла зи баш са ста но ви шта ра ци о нал ног „по ли тич ког ре а ли зма“, 
као кри ти ка мит ске сви је сти. Ту кри ти ку су, са про све ти тељ ским ам би ци ја ма, 
упу ћи ва ли они ко ји су нас од Ко со ва до да нас на го ва ра ли да пре вје ри мо.

Знао је Ње гош да та ко астрал но ви со ка ври јед ност ка кав је Ко сов ски 
за вјет мо ра би ти пљу ва на и на па да на кад год је на пад нут на род ко ји га је 
из ње дрио. То се то ком ци је ло га два де се тог сто ље ћа пре тво ри ло у кон ти ну и-
ра ну и пер ма нент ну кри ти ку упу ћи ва ну са пот пу но раз ли чи тих иде о ло шких 
по зи ци ја. Му стај-ка ди ја и Скен дер-ага су ве ли ки ли ко ви Гор ског ви јен ца, 
ма е страл на Ње го ше ва оства ре ња. Они су из ни је ли сво је нај у вјер љи ви је и 
нај ре ал ни је мо гућ не ар гу мен те про тив Ко сов ског за вје та, да би на њих до-
шао астрал ни од го вор Вла ди ке Да ни ла, ко ји је, из ле да, до шао у по сљед њи 
час у ра ду на Гор ском ви јен цу; стих оба ве зу је за сва вре ме на:

Не ка бу де што би ти не мо же.
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Бећ ко ви ћу то ни ка ко ни је мо гло про ма ћи:
„Оно што го во ре Цр но гор ци оста ло је у по е зи ји и то ци ти ра ју ње ни 

вер ни ци и под ви жни ци Гор ског ви јен ца, док је оно што го во ре Тур ци вла-
да ју ћа ло ги ка да на шње га све та и то по на вља ју све ве ли ке си ле, но ви не, 
ра дио и те ле ви зи ја. Мо же ли се да нас чу ти не што ак ту ел ни је од он да шњих 
ре чи Му стај-ка ди је:

Ма ло људ ство, што си за сље пи ло?
Не по зна јеш чи стог ра ја сла сти,
а бо риш се с Бо гом и љу ди ма, – 
без на да ња жи виш и уми реш, –
кр сту слу жиш, а Ми ло шем жи виш!
Крст је ри јеч јед на су хо пар на,
Ми лош ба ца у не сви јест љу де
ал’ у пјан ство не ко пре ће ра но...“

Не ма бо ље кри ти ке Ко сов ског за вје та, на ко јем је уте ме љен чи тав Гор ски 
ви је нац, од ове у са мом Ви јен цу. Она је и ре ли гиј ска, и ре ал но-по ли тич ка, и 
праг ма тич на, и иде о ло шка, и ан ти ми то ло шка. Све ка ко је да нас нај по жељ ни је.

Цр на Го ра је, пр во, „ма ло људ ство“; „ма ло људ ство“ не ма баш ве ли ке 
из гле де ни на дуг оп ста нак, ни ти на исто риј ску по бје ду над ве ли ким на ро-
ди ма, над Бо гом и љу ди ма. За то је, с ре ал но-по ли тич ког и праг ма тич ног 
ста но ви шта, од но сно са ста но ви шта му дрог и лу ка вог Му стај-ка ди је, пот-
пу но бе сми сле но што се то „ма ло људ ство“ бо ри „с Бо гом и с љу ди ма“. Бог 
је ов дје Му ста-ка ди јин Бог – Алах – а бор ба с Ала хом је уна при јед из гу бље-
на. „Ма ло људ ство“ гри је ши, јер је за сли је пље но ми том и сво јом мит ском 
сви је шћу, јер Кр сту слу жи – да кле, по гре шном Бо гу – а Ми ло шем жи ви, 
иако је тај Ми лош, ако га је у исто ри ји икад би ло, у том ча су мр тав пре ко 
три ви је ка. Не зна се шта је од тог дво га бе сми сле ни је, са ка ди ји ног ста но-
ви шта: крст је са мо ри јеч јед на су хо пар на, а Ми лош, бу ду ћи да жи ви у ми ту 
и за вје ту, са мо ба ца у не сви јест љу де; за но си их и одва ја од кр ва ве ствар но-
сти; за сле пљу је их и во ди у илу зи ју. Има ли ишта по губ ни је за „ма ло људ-
ство“? Мит је пјан ство, за нос. „Ма ло људ ство“ је осу ђе но на про паст у свом 
за вјет ном пи јан ству, и то „пре ће ра ном“.

Је ди ни „ра зу ман“ из лаз за ма ло људ ство је сте да се од рек не кр ста и 
Ми ло ша, пра во сла вља и Ко сов ског за вје та, од но сно Све то га Са ве и Ви дов-
да на. И да се, на рав но, при кло ни Ала ху и чи стој вје ри, у ко јој је, „Бо гу шу ћур“, 
Му стај-ка ди ја већ (или тек) „двје сти го ди нах“.

Му стај-ка ди ја се, да кле, ја вља као спа си лац за ма ло људ ство ко је је не 
са мо пред ис тре бље њем, не го се на ла зи у ко лек тив ном мит ском лу ди лу.

Ни је су штап и шар га ре пу из ми сли ли на ши са вре ме ни ци – од у ви јек се 
то зна ло. Вра ти мо се ко ји стих уна зад, па ће мо ви дје ти да Му стај-ка ди ја не 
за бо ра вља ни ар гу ме нат си ле. А си ла је у то пу зу све ца Му ха ме да и у оштри ни 
ви то га че ли ка, пред ко ји ма сла би и ме ки ли пов крст не ма че му да се на да:
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Што ће сла бо рас кр шће ли по во
пред остро том ви то га че ли ка?
Све тац пра ви мах не ли то пу зом,
од уда ра за и гра му зе мља
ка ко пра зна по врх во де ти ква.

Пр ви ка ди јин ар гу ме нат је, ипак, си ла: ви ти че лик и све чев то пуз. По-
том се ра за ра Ко сов ски за вјет уз гра ђе ње сли ке ра ја на зе мљи као ал тер на-
ти ве „су хо пар ном“ кр сту. Не во ље ма лог и за сли је пље ног људ ства до ла зе од 
не по зна ва ња „чи стог ра ја сла сти“. Оту да је дру ги дио из ла га ња Му стај-ка-
ди ји ног у зна ку по хва ле сла сти и Стам бо ла као цен тра ислам ске мо ћи и 
ље по те. Та кву по хва лу ис пје ва ну Стам бо лу ми не по зна је мо:

О Стам бо ле, зе маљ ско ве се ље,
ку по ме да, го ро од ше ће ра,
ба њо слат ка људ ско га жи во та,
ђе се ви ле у шер бет ку па ју;
О Стам бо ле, све че ва па ла то,
ис точ ни че си ле и све ти ње,
Бог из те бе са мо бе ге ни ше 
чрез Про ро ка са зе мљом вла да ти; 
Што ће ме не од те бе од би ти?
Сто пу тах сам у мо јој мла до сти
из мин де ра у зо ру хи тао
на твој по ток би стри и чу де сни,
над ко ји јем огле ду јеш ли це
љеп ше сун ца, зо ре и мје се ца.

У не бу сам, у мо ру, гле дао
тво је ку ле и остре му на ре,
с ко јих су се к не бу по ди за ли
у сва ну ће, у див ну ти ши ну,
хи ља да ма све ште ни гла со ви,
гла сећ не бу име све мо гу ће,
зе мљи име стра шно га Про ро ка.
Ка ква вје ра да се с овом мје ри,
ка кав ол тар бли же не ба сто ји?

Бе сје да Му стај-ка ди ји на је са вр ше но сми шље на и ком по но ва на. Али 
ни шта не по ма же пред кри ла тим, на из глед ап сурд ним, за стра шу ју ћим сти-
хом Вла ди ке Да ни ла:

Не ка бу де што би ти не мо же.
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Тај стих ап сурд не, ира ци о нал не на де под ра зу ми је ва и ад и Са та ну (нек 
ад про ждре, по ко си са та на!), и жр тве и гро бље, и уто ли ко је стра шни ји, 
моћ ни ји и увјер љи ви ји. Оно што би ти не мо же су прот ста вља се праг ма-
тич ким очи глед но сти ма и чи стог ра ја сла сти. И по бје ђу је.

По себ на, го то во „по вла шће на“, Бећ ко ви ће ва те ма – пје снич ка и есе ји-
стич ка – је сте Ње го ше ва ка пе ла на Лов ће ну и ње на суд би на. Пје сме „Гроб на 
Лов ће ну“, „Це ти ње“, па и „Не бош“ и „Је ди но ме сто“ окре ну те су тој те ма ти-
ци, а у цје ли ни и есеј „Су мрак Лов ће на“, са чи њен од де сет фраг ме на та, и јед ним 
ди је лом и есеј „Ње гош је Не бош“ ко ји ко ре спон ди ра са пје смом „Не бош“.

Бећ ко ви ћев на слов есе ја, са чи ње ног од де сет фраг ме на та, „Су мрак Лов-
ће на“, је сте ци тат: пре у зет је од ве ли ког сли ка ра, ро ђе ног Це ти ња ни на, Пе тра 
Лу бар де – он је та ко на звао ру ше ње ка пе ле и по ста вља ње ма у зо ле ја.

Бећ ко вић су ди да „ни је сру ше на ка пе ла не го Лов ћен. Сру шен и раз ње-
го шен“. Бу ду ћи да је Лов ћен с ка пе лом био си но ним Цр не Го ре, сру ше на је 
и раз ње го ше на ње го шев ска Цр на Го ра. То се да нас мно го ја сни је ви ди не го 
што се ви дје ло 1971. го ди не. Бећ ко вић ви ди сам Лов ћен као „спо ме ник чи је 
је по сто ље у мо ру“, а ка пе ла на ње му „из ра сла из су рог лов ћен ског ка ме на“, 
би ла је при ро дан за вр ше так као стре мље ње у не бо и уз ди за ње пла ни не. С 
ка пе лом на Лов ће ну, по Бећ ко ви ћу, Це ти ње је би ло „Ка ре ја, Са ви на – Хи лан-
дар, Лов ћен – Атос“, а без ка пе ле – све тро је гу бе свој су штин ски иден ти тет 
или дио ње га.

Ру ше њем ка пе ле и по ста вља њем ма у зо ле ја про мје нио се и смјер пла-
ни не. Про би ја њем ту не ла на вр ху Лов ће на, са Лов ће на „ви ше не по чи ње 
не бо не го се си ла зи у под зе мље“. Умје сто астрал ног, не бе ског уз ди за ња 
на ви ше, са да је на дје лу хтон ско спу шта ње у под зе мље. Лов ћен је био при-
род на пи ра ми да у пу сти њи. Са да је пи ра ми да за ру бље на, по сје че на, а оста ла 
је са мо пу сти ња.

Цр ква на Лов ће ну је по сто ја ла за Ње го ше ва жи во та. Ка ко би вла ди ка 
же лио да се са хра ни „у ону цр кву на Лов ће ну“ да је ни је би ло. Из гле да да ју 
је – су де ћи по Срп ским но ви на ма из ју ла 1845 – сам Ње гош по ди гао „на го-
ри Лов ће ну, баш уз аустриј ску гра ни цу“. На Цр кви ни, ко ја се спо ми ње у 
Гор ском ви јен цу, мо ра ла је и ра ни је, још при је вла ди ке Да ни ла, би ти цр ква. 
Ње го ше ва ка пе ла је, све су при ли ке, има ла ду гу пред и сто ри ју, о че му свје-
до чи и сам Гор ски ви је нац.

Од лу ком да бу де са хра њен „у ону цр кву на Лов ће ну“, Ње гош је свој 
гроб ис ту рио опа сно сти ма, по твр див ши и сво јим жи во том и сво јом смр ћу, 
и са хра ном свој стих: Не ка бу де бор ба не пре ста на; „хтео је да се и мр тав 
бо ри са они ма са ко ји ма се жив бо рио“. Ра зу ром и укла ња њем ка пе ле и ње ном 
за мје ном ма у зо ле јем, про бле ма ти зо ван је иден ти тет Цр не Го ре и Цр но гор ца, 
па „нај ве ће уни же ње Цр не Го ре ни је обур да ва ње ка пе ле, не го рас пра ва шта 
су Цр но гор ци“ ко јом су Цр но гор ци кре ну ли „да про вје ра ва ју уна зад“, да 
ре ла ти ви зу ју сво је сим бо ле, по пут цр но гор ске ка пе, да их ми је ња ју и да их 
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се од ри чу. Ру ше ње ка пе ле и по ди за ње ма у зо ле ја ду бо ко је по ли тич ки чин 
про мје не сим бо ла и иден ти те та. По шту ју ћи Ива на Ме штро ви ћа као ве ли ког 
скулп то ра – Ма ти ја Бећ ко вић на ла зи да је и сам Ме штро вић „жр тва ово га 
зу лу ма“ – Бећ ко вић пред ла же да би ма у зо леј „тре ба ло по ста ви ти не где дру-
где“, по што му не од го ва ра „са мо јед но ме сто. Оно где је са да.“

У Post scrip tum-у – у де се том фраг мен ту – наш пје сник по ре ди Лов ћен 
са Вра ча ром и ра за ра ње ка пе ле са спа љи ва њем мо шти ју Све то га Са ве, а 
не што ка сни је и са ми ни ра њем цр кве Хри ста Спа си те ља у Мо скви.

„Без ка пе ле Лов ћен ни је за пам ћен“ – по ен ти ра Бећ ко вић; „он је на на ше 
очи по се чен и пре ве рен“, те је Пе тар Лу бар да с пу ним пра вом го во рио о 
су мра ку Лов ће на.

Из дво је но је, по за слу зи, јед но ча сно име – Исо Мах мут бе го вић је од био 
да ру ши „вла шку све ти њу“. Тим ви те шким чи ном Исо Мах мут бе го вић се 
ча сно упи сао у исто ри ју Лов ће на, ка пе ле и Цр не Го ре, и у при чу о Ње го шу.

На кра ју, Бећ ко вић го во ри о Ње го ше вој да на шњој ак ту ел но сти; о Ње-
го шу као на шем са вре ме ни ку. На во де ћи низ сти хо ва, ко ји као да го во ре 
на ма да нас о на ма да нас, Бећ ко вић илу стру је и до ка зу је ову сво ју иде ју.

Ње го шев гроб на Лов ће ну је „гроб је ди нац“, што је, ба рем на ма, до 
Бећ ко ви ћа не по знат спој ри је чи у син таг ми, очи то гра ђе ној пре ма син је ди
нац. У дру гом ди сти ху – а пје сма „Гроб на Лов ће ну“ са ста вље на је из пет 
ди сти ха – овај спој је већ на ја вљен:

А си рак ту жни, утре ник, вла ди ка,
Гроб нам оста ви за свог на след ни ка.

Гроб је је ди ни вла ди чин на сљед ник, а на сљед ник је у па три јар хал ном 
сви је ту син. По што је је дан гроб, он да је гроб је ди нац, је дин ствен и нај и-
стак ну ти ји ме ђу свим гро бо ви ма; гроб, цр ква и пла ни на; гроб Лов ћен са 
ка пе лом. На том гро бу ће „пле ме“ про на ћи утје ху и на ду, убла жи ти из губ и 
про на ћи осло нац:

И на ше пле ме из губ да убла жи
На гро бу је дин цу осло нац по тра жи.

За то ће се наш Род др жа ти на вр ху тог гро ба све док то га гро ба бу де 
би ло. За то ће гу би так то га гро ба и ње го во раз ва љи ва ње би ти и крај јед ног 
Ро да и Пле ме на; гу би так ослон ца и осо ви не:

И до данда нас, све од то га до ба,
Наш род се др жи на вр ху тог гро ба.

Ал кад дир не пи јук и у основ све ти,
Ка ко ће мо тај дан пре жи ве ти? 
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Род и пле ме – из да на у дан се то по ка зу је – ни је су исти при је и по сли-
је ра зу ра све ти ње на Лов ће ну, и Лов ће на са мог.

Пје сма „Це ти ње“ – са ста вље на из се дам ди сти ха – као да је „до пу на“ 
пје сме „Гроб на Лов ће ну“ и од го вор на њу. У пр ва три ди сти ха го во ри се о 
то ме шта су Лов ћен и Це ти ње зна чи ли лир ском су бјек ту при је ра зу ра ка пе-
ле: Це ти ње је град из дје ти њих сно ва, уто пиј ско исто риј ско мје сто за ко јим 
се че зне и са ко јим се лир ски су бје кат иден ти фи ку је, а гроб на Лов ће ну је 
жи вот ни ори јен тир:

Ја имам јед ну пред ста ву де ти њу
Да сам жи вео не кад на Це ти њу.

Пам тим сва ко ли це што сам та мо срео
И гроб ко ме сам се у ве дри дан пео.

И сва ко ју тро чим бих про гле дао
Пр во бих то ме гро бу по гле дао.

У че твр тој стро фи – у ди сти ху си ме тра ли – до ла зи до пре о кре та у пје-
сми. Не стан ком гро ба на Лов ће ну, Це ти ње је пре ста ло би ти уто пиј ско мје сто 
и пре ста ло је да зна чи лир ском су бјек ту оно што је зна чи ло. Као да је до шло 
до ве ли ког су но вра та: би ће се пре о кре ну ло у не би ће; не стан ком ка пе ле као 
да је не ста ло не са мо Це ти ње, не го и лир ски су бје кат, и ње го ве све ти ње. 
Умје сто си гур ног ори јен ти ра на Лов ће ну, на сту па гу би так ори јен ти ра и све-
ти ња; на сту па ју пра зни на и дез о ри јен та ци ја ко је до во де у пи та ње и жи вот, 
и про стор, и град, и њи хов сми сао.

Пје сма је, да кле, гра ђе на на прин ци пу ан ти те зе: у пр вом ди је лу се пје ва 
о од но су лир ског су бјек та пре ма Це ти њу и Лов ће ну до ру ше ња, а од че твр-
тог ди сти ха – о ста њу лир ског су бјек та по сли је ру ше ња ка пе ле, при че му је 
сре ди шња, че твр та стро фа, стро фа пре о кре та из све ти ње у пра зни ну.

На прин ци пу ан ти те зе ис пје ва на је и пје сма „Је ди но ме сто“ пре ко ко је 
су очи кри ти ча ра углав ном пре кли за ва ле. Пје сма се мо же по ди је ли ти на два, 
при бли жно јед на ка ди је ла: пр ви, са пет на ест сти хо ва, ко ји го во ри о мје сту 
на ко јем је одр жан са ста нак на род них гла ва ра и по тур че ња ка на вр ху Лов-
ће на, и дру ги, са че тр на ест сти хо ва, о да на шњем ста њу, по сли је не стан ка 
цр кве и за ру бљи ва ња Лов ће на. Пр ви дио се за вр ша ва тро сти хом као по ен том; 
дру ги – ди сти хом. Са мо је стих раз ли ке из ме ђу пр во га и дру го га ди је ла, и 
то стих из по ен те: дру га по ен та је за стих са же ти ја.

На шу па жњу по себ но је при ву кла пр ва „стро фа“ са сво јих два на ест 
сти хо ва. У њој је са же та Бећ ко ви ће ва „по е ти ка про сто ра“, ба рем ка да је ри-
јеч о Лов ће ну и Гор ском ви јен цу. На сло вом „Је ди но ме сто“ тај про стор о 
ко јем ће се пје ва ти из дво јен је као је дин ствен на пла не ти. Бећ ко вић га, од 
са мог по чет ка, на гла ше но сим бо ли зу је, да ју ћи му не са мо атри бу те, не го и 
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су шти ну из у зет но сти. Тај про стор је све ти про стор, и то ви ше стру ко све ти 
про стор. Он је, пр во, цр ква, да кле – све ти ња, и то цр ква ко ја је гра нич на, 
јер спа ја не бо и зе мљу. Не бо њо ме по чи ње, а пла ни на се за вр ша ва. То је цр-
ква на вр ху пла ни не ко јом је та пла ни на за ко ра чи ла у не бо и по ста ла за цр кву 
ви ше од се бе са ме. За то је то Бећ ко ви ће во, и Ње го ше во, је ди но мје сто – Код 
нај ви шег кр ста / Где Лов ћен др жи, Не бо на три пр ста. Ри јеч је о пра во-
слав ној цр кви и пла ни ни. Та пла ни на је сво је вр сна оса сви је та (axis mun di) 
из ра сла из мо ра, а њен врх је – цр ква ко ја се на ла зи На из ма ку зе мље / На
до мак обла ка. Са ста нак чел них љу ди дви ју вје ра са звао је ар хи је реј, пр во-
све ште ник, вла ди ка, и то у све то ври је ме – На сам дан бад ња ка. Те ма то га 
са стан ка пр ва је и основ на, гра нич на – раз го вор и евен ту ал ни до го вор Око 
на род ног оп стан ка; око нај ва жни је ства ри на сви је ту.

Ве о ма је те шко у обе све ће ном вре ме ну, на раз ме ђу дру гог и тре ћег ми-
ле ни ју ма, пје ва ти увјер љи во о све том про сто ру. Бећ ко ви ћу је то по шло за 
ру ком опје ва ју ћи је дин стве но Је ди но ме сто, цр кву на Лов ће ну. Тај свој опис, 
и до га ђај у ње му, пје сник до ку мен ту је „за пи сни ком“ са то га са стан ка, а тај 
„за пи сник“ је ни шта ма ње не го Гор ски ви је нац, чи ме се пр ви дио пје сме и 
по ен ти ра:

„Ви је нац“ је
За пи сник
Са то га са стан ка.

Пр ва ри јеч у дру гом, кон траст ном ди је лу пје сме је сте при лог за ври је-
ме, крат ка ри јеч сад, ко ја нас вра ћа у на ше до ба и у обе све ће ну ствар ност, а 
дру га је гла гол не га ци је – не ма – ко јим се све ти ња про сто ра и вре ме на не-
ги ра и по ри че:

Сад не ма ни цр кве
Ни гла ве Лов ће на
Ту је са мо са бља
Ко јом је по се че на.

Обе све ће ни су и про стор и ври је ме. Пр ва два сти ха су не га ци ја све то
сти. Пла ни на не стре ми у не бо и облак, не го је по се че на и обез гла вље на, ума-
ње на не са мо за цр кву, не го и за сво ју гла ву; сру бље на, сни же на и уни же на. 
Не ста ло је оно је ди но мје сто на ко јем се мо гло го во ри ти о оп стан ку на ро да, 
О ис тој му ци / Са но вим љу ди ма. Бу ду ћи да га не ма у спољ њем сви је ту, ва ља 
га про на ћи у се би, у сво јој гла ви, од но сно у ра зу му, и у гру ди ма, од но сно у 
ср цу. Је ди но мје сто је је ди но са чу ва но у са мом чо вје ку, од но сно у оном ње-
го вом ди је лу ко јим се мо же до при је ти до све то сти.

По на шем ми шље њу, ова Бећ ко ви ће ва ре флек сив на пје сма за слу жи ва ла 
је ви ше кри тич ке па жње. Она је кон ден зо ва ла и са же ла Бећ ко ви ће ву иде ју 
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о по е ти ци про сто ра и вре ме на у Гор ском ви јен цу, про ву че ну кроз ви ше есе ја, 
а по себ но на гла ше ну у бе сје ди при ли ком уру че ња Ње го ше ве на гра де. Бећ-
ко вић је пје снич ком ин ту и ци јом осје тио оно што би се ми о ти ча ри пој мов но 
ис ка за ли. Скуп шти на на вр ху Лов ће на мо ра ла је би ти са мо ту. А Тро ји чин-
дан и Бад њи дан се у Бећ ко ви ћа кат кад „ро ки ра ју“. Бад њак и Бад њи дан 
има ју огро ман зна чењ ски мит ски и ре ли гиј ски по тен ци јал. А Тро ји чин дан 
је дан си ла ска Све то га Ду ха на апо сто ле. Све ти Дух си ла зи пла ме ним је зи
ци ма, што је у са мом ср цу Бећ ко ви ће ве по е ти ке: је зик је, за ње га, би ће пје сме, 
пје сни ка и на ро да; је зик је цр ква, кул ту ра и пам ће ње.

Ово је јед но од оних мје ста гдје је Бећ ко вић као ту мач Гор ског ви јен ца 
и као пје сник до сти гао из у зет ну ду би ну и ори ги нал ност ус по ста вив ши ве о ма 
плод но и уз бу дљи во ин тер тек сту ал но по ље са Ње го шем, од но сно са Гор ским 
ви јен цем, али и са Но вим за вје том.

Ову иде ју на ла зи мо и у есе ју „Ње гош је Не бош“, за ни мљи вом због бли-
ско сти и са пје смом „Не бош“. Ба ве ћи се тај ном име на Ње гош, Бећ ко вић 
до во ди у ве зу пла ни ну Ње гош у Хер це го ви ни са вр хом Не бош на пла ни ни 
Је ли ци, па ту иде ју раз ви ја и раз и гра ва у пје сми гра де ћи соп стве но ква зи 
ети о ло шко пре да ње пре ма мо де лу на род ног пре да ња. Бећ ко вић, пр во, ус по-
ста вља тон пре да ња и илу зи ју мит ског вре ме на (У оно до ба кад су цр кве 
ле те ле / С пла ни не на пла ни ну). До га ђај из „пре да ња“ збио се у оно до ба, у 
да ле ко, ста ро и нео д ре ђе но ври је ме, ка да су се де ша ва ла чу да као при род не 
по ја ве; ка да су ле тје ле цр кве, бр да, пла ни не и њи хо ви вр хо ви и ка да се зби-
ла ве ли ка се о ба из до њег у гор њи сви јет. Та ко је и врх Не бош с пла ни не 
Је ли це од ле тио у Хер це го ви ну и по стао Ње гош, по што се сло во Н нај е ло 
ка ме ња и по ста ло Њ.

Бећ ко ви ћу би и Ла за Ко стић мо гао по за ви де ти на је зич кој има ги на ци-
ји и гра ђе њу раз ли чи тих ри је чи исте осно ве. Та ко на ста је Бећ ко ви ће ва игра 
ри је чи ма:

Не бе сит и не бо дан
Не бо гла дан и не бо же дан
Не бо ста њи вао се Не бош
До на врх Не ба
Тра же ћи по не бе сју
Оче ву ка ме ну ку ћу.

Овом ни зу не бо ли ких ри је чи Бећ ко вић у на ред ној стро фи до да је и ри-
јеч не бо лом (пре ма ка ме но лом):

Из не бо ло ма се од ла мао ка мен
Ка мен од ка ме на
И пре тво рио је сит но ка ме но се ме
Ко је је си пи ло из обла ка
У њи ве на Ње гу ше.
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Та ко по чи ње пре да ње у пре да њу – ква зи пре да ње о на стан ку Лов ће на 
из не бе ског ка ме ног сје ме на:

Из ка ме ног се ме на
По ра сло је бр до
И по ста ло пла ни на
Пла ни на над пла ни на ма
Ко ја је има ла
Цр кву ме сто гла ве.

Пје сни ку је ста ло да у ква зи пре да њу до ве де у ве зу ка мен са Ње го шем 
и Не бо шем, са не бом и не бо ло мом, због доц ни јег Ње го ше вог све тог вла ди-
чан ског име на и исто та ко ка ме ног пре зи ме на – Пе тар II Пе тро вић. Та ће се 
ве за раз от кри ти и обје ло да ни ти у по ен ти:

На оба све та
Ка мен
Ка мен од ка ме на
Ка мен Ка ме но вић
Пе тар Дру ги
Пе тро вић
Не бош.

У есе ју „Ње гош је Не бош“ по сто је ре че ни це ко је упо зо ра ва ју на сим-
бо ли ку про сто ра на по чет ку Гор ског ви јен ца ко ји „по чи ње скуп шти ном уочи 
Тро ји чи на дне на Лов ће ну, а по том се кр сти из но се с Лов ће на на Цр кви ну“. 
А на Цр кви ни је – име свје до чи – би ла цр ква. Цр ква и пла ни на су по ве за не 
ра стом: Та пла ни на и та цр ква / Ни су пре ста ја ле да ра сту, ве ли пје сма. Док 
ни је су по ру ше не, од но сно по сје че не. 

Ни је смо си гур ни да су Ње гош и Бећ ко вић ком пле мен тар не су прот но сти 
ко је гра де јед но. Тач но је да ће мо те же чи та ти Бећ ко ви ћа без Ње го ша, као и 
Ње го ша без Бећ ко ви ћа, али и без Ива Ан дри ћа. Ри јеч је о из ра зи тим ин ди ви-
ду ал но сти ма. Ни ти је Ње гош са мо у зна ку тра ге ди је, ни ти Бећ ко вић је ди но 
у зна ку ко ме ди је. Тра ге ди ја и ко ме ди ја ни је су њи ма од го ва ра ју ћи тер ми ни. 
И је дан и дру ги има ју ци је ла за јед нич ка те мат ска и ми са о на по ља. Обо ји ца 
има ју вр ло ши ро ко стил ско и емо тив но клат но: од ху мо ра и са ти ре, код Бећ-
ко ви ћа још и ру га ли це и гро те ске, до мо ли тве, хе ро и ке и па те ти ке, па чак и 
до ту жба ли це код обо ји це, а код Бећ ко ви ћа још до ле ле ка. Тач но је да је 
Бећ ко вић је дан од на ших нај ве ћих смје хо тво ра ца, али ни је са мо то. Смје хо-
тво рац је и Ње гош, и са ти ри чар уз то: сје ти мо се пје сме „Орао и сви ња“, па 
мно го број них сце на из Шће па на Ма лог с еле мен ти ма по ли тич ке ко ме ди је, 
до Гор ског ви јен ца, Вој во де Дра шка, Кне за Ро га на, Ба бе – да не на бра ја мо 
већ школ ске при мје ре. Би ће да је тач но да су на ша епи ка, Ње гош и Бећ ко вић 
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три мо жда пре суд не тач ке у вре ме ну у раз во ју Ко сов ског за вје та и Ко сов ске 
ми сли. И Ан дрић, и Ан дрић. А не би смо смје ли ола ко за не ма ри ти ни Ве ли ку 
Ски ти ју Ми о дра га Па вло ви ћа ни ти Ус прав ну зе мљу Вас ка По пе. Све је то и 
на ше, и ве ли ко.

Тач но је, ме ђу тим, да на род ни пје сник и Ње гош го во ре из ср ца хе рој ског 
вре ме на и еп ског сви је та. Ма ти ја Бећ ко вић на ла зи тај сви јет у ра су лу и де-
з ин те гра ци ји. Оста је му да би ва све мла ђи. И још мла ђи. То је глав но и сре-
ди шње мје сто раз ли ко ва ња. О то ме мла ди љу ди све ви ше пи шу на ла зе ћи у 
Бећ ко ви ћа дез ин те гра ци ју хе рој ског и еп ског мо де ла сви је та.

Бећ ко вић је – као ту мач Ње го ша и као пје сник – из ван ред но осје тио 
зна че ње и сим бо ли ку про сто ра и вре ме на у Гор ском ви јен цу. У тој тач ки је 
дао свој до при нос ту ма че њу Ње го ша, а у пје сми „Је ди но ме сто“ ус по ста вио 
је плод но и су ге стив но ин тер тек сту ал но по ље са Гор ским ви јен цем. 

Jovan Delić 

MATIJA BEĆKOVIĆ AND NJEGOŠ
− a comparison sketch –

S u m m a r y

This paper analyzes speeches and essays of Matija Bećković about Njegoš, certain 
Njegoš’s poetic fragments and several Bečković’s poems with the intent to specify inter-
textual fields and relations between works of Njegoš and Bećković. The analyses showed 
that Bećković’s ideas expressed in his essays and speeches highly correspond to the 
ideas in his poems. Both Njegoš and Bećković relied on Serbian Byzantine tradition, folk 
poetry and Kosovo testament, and especially on the depth of linguistic memory, but also 
on humor creation, satirical focus and thematization of the evil on Earth, and the necessity 
of resisting evil and tyranny. The differences come from the nature of individual talent, 
but chiefly from the fact that Njegoš sings from the very heart of the heroic epic world 
and his own value system, while Bećković sees the world in decay, dissolution and dis-
integration.
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Богољуб Шијаковић

ИСТИНА И МЕТАФОРА 
Превођење метафорике у метафизику као  
кључ за тумачење Његошевог мишљења

I

Ге ни јал но и зна чењ ски отво ре но Ње го ше во дје ло с јед не стра не, а не-
пре глед на и ра зно вр сна ли те ра ту ра о ње му („ње го шо ло ги ја“) с дру ге стра не 
– глав ни су раз лог стал ном пи та њу ко ји при ступ Ње го шу би био аде ква тан 
и хер ме не у тич ки пло дан.*1Овај про блем уве ћа ва то што је Ње гош за и ста 
сло же на лич ност у за и ста сло же ном вре ме ну, а ни су ма ње сло же на ни вре-
ме на ре цеп ци је Ње го ше вог дје ла. На и ме, Ње го ше во дје ло, ко је се зна чењ ски 
ре а ли зу је у ком плек сном кон тек сту, има ре цеп ци ју ко ја и са ма има свој 
ком плек сни кон текст са др жан у идеј но и стру ков но ве о ма ра зно ли ким при-
сту пи ма. Упра во због то га што сми са о ни скло по ви Ње го ше вог дје ла ре флек-
ту ју оно вре ме не аспек те исто риј ске суд би не срп ског на ро да, као што ће се 
ка сни је та кви аспек ти исто риј ске ствар но сти огле да ти у ра зно ли ким ин тер-
пре та ци ја ма Ње го ше вог дје ла, Ње го шев текст са др жи по зив на уче ство ва ње 
у исти ни ко ја се до га ђа и ко ја се свје до чи, па ти ме са др жи мо гућ ност на шег 
свје до че ња уни вер зал не исти не.

Ње го шу се ме ђу тим при сту па и та ко што се идеј ни са др жај ње го вих 
сти хо ва по мје ра у дру ги план да би се као оно нај ва жни је на гла си ла по е ти
за ци ја, за ко ју је сва ки са др жај са мо пред мет сло бод не и су ве ре не пје снич ке 
об ра де. Но упра во тре ба да ра за зна мо шта је у Ње го ше вој по ет ској тво ре-
ви ни по е ти за ци ја а шта ње го во увје ре ње тј. вје ра, – да би смо до би ли тач ку 
ослон ца у ин тер пре та ци ји. Ње го шев текст је еми нент ни текст (у сми слу 
фи ло соф ске хер ме не у ти ке, ко ја тек сту при зна је ауто но ми ју и по тен ци јал ну 

∗ Рад у окви ру про јек та бр. 179064 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Пре да ва ње у Ма ти ци срп ској у Под го ри ци 2. де цем-
бра 2013, по том у Срп ском фи ло зоф ском дру штву, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 21. де-
цем бра 2013.
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усмје ре ност на уни вер зал ну исти ну), на и ме текст ко ји са др жи за хтјев за 
исти ном, оном исти ном у ко јој по сред ством ту ма че ња мо же мо уче ство ва ти. 
Сто га тре ба раз лу чи ти на јед ној стра ни пје сни ко ву обра зо ва ност, ра зна зна ња 
и идеј не мо ти ве као ма те ри јал пје смо тво ре ња, а на пр вој стра ни Вла ди чи ну 
вје ру, ње го во лич но ис ку ство Бо га и хри шћан ско ис ку ство исто ри је, и на рав но: 
ли тур гиј ско ис ку ство јед ног ар хи је ре ја. Ње гош на сто ји да са оп шти ’исти ну’, 
до ко је је ње му ви дљи во ста ло. Та исти на је ујед но ње го ва лич на исти на и 
ко лек тив на исти на на род ног ге ни ја, исто вре ме но исти на ње го вог исто риј-
ског вре ме на и уни вер зал на све вре ме на исти на, то је исти на људ ског ра зу ма 
(при род не свје тло сти у на ма, лу че ми кро ко зма) и та ко ђе исти на ко ју нам 
от кри ва бо жан ски ум (нат при род на свје тлост). Ако уче ство ва ње у Ње го ше вој 
исти ни тре ба да бу де дје ло твор но за нас, он да отво ре ност Ње го ше вог дје ла 
за ин тер пре та ци ју ни је без гра нич на, у сми слу отво ре но сти за би ло ка кав 
ин тер пре та тив ни по сту пак (ко ји се ина че мо же прак ти ко ва ти као ма нир 
са мо до вољ но сти и са мо до па дљи во сти, ка да ту ма че ње не мо ра да бу де и ра
зу ми је ва ње). Ако је свр ха ту ма че ња Ње го ша уче ство ва ње у исти ни, он да при-
ступ Ње го шу тре ба да кле да укљу чи би блиј ску и хри сто ло шку пер спек ти ву.1

У мно гим при сту пи ма Ње го шу са ста но ви шта исто ри је иде ја, те о ри је 
ре цеп ци је и исто ри је ути ца ја, или пак ком па ра ти ви стич ких ис тра жи ва ња, 
упра во се по ти ску је и чак пре ви ђа хри шћан ски дух ње го ве пје снич ке тво-
ре ви не а на гла ша ва ју и до ми шља ју нај ра зли чи ти ји не хри шћан ски мо ти ви 
и ути ца ји. У ра до ви ма овог ти па (не ки од њих су ве о ма уче ни и до но се оби ље 
са зна ња и уви да ва жних за ра зу ми је ва ње Ње го ше вог дје ла) оства ру је се 
на мје ра да се у пје сни ко вим сти хо ви ма (из)на ђу иде је нпр. но во пла то ни зма 
и гно сти ци зма, ма ни хеј ства и бо гу мил ства, па чак и ка ба ли зма, а да се на-
дах ну ће би блиј ским мо ти ви ма при том за ту ри. На су прот свим из ми ма – 
Ње гош сто ји у хри шћан ском пре да њу: је ван ђел ском, апо стол ском, све то-
отач ком, и у жи вом ис ку ство ва њу Бо га. Ње гов по глед на сви јет је би блиј ски, 
и ста ро за вјет ни и но во за вјет ни. Уне ко ли ко су Гор ски ви је нац (1847) и Лу ча 
ми кро ко зма (1845) као Ста ри и Но ви За вјет Ње го шев. И на оп штем пла ну 
(Бо жи ја прав да и за кон осве те на спрам Бо жи је љу ба ви и ми ло сти спа се ња) 
и у ва жним по је ди но сти ма (игу ман Сте фан као ста ро за вјет ни про рок и хим-
на Хри сту као је ван ђел ски текст ко јим за вр ша ва Лу ча), што би мо гла да 
по ка же јед на ком па ра тив на и струк ту рал на ана ли за при су ства и уло ге би-
блиј ских иде ја и ци та та у Ње го ше вом дје лу.

Оста ви мо по стра ни оне при сту пе у ко ји ма се Ње гош не кри тич ки ве ли ча 
и сла ви као са мо ни кли књи жев ни и фи ло соф ски ге ни је ко ји бо го на дах ну то 
и сло бо до ум но из но си сво ја нај ду бља увје ре ња као су ште исти не, при сту пе 

1 Не што ви ше о то ме пи сао сам у члан ку „Хри стос у Ње го ше вом дје лу“, Ње го шев 
збор ник Ма ти це срп ске 1 (2010) 43-47; пре штам па но у: Б. Ши ја ко вић, При сут ност тран
сцен ден ци је: Хе лен ство, Хри шћан ство, Фи ло со фи ја исто ри је, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 
ПБФ 2013, 302-306.
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ко је од ли ку је ап со лут но по вје ре ње у ver ba tim екс пре си је Пје сни ко ве, што 
ко нач но ре зул ту је од у ста ја њем од ми са о ног су сре та ња с Ње го шем. Са свим 
на су прот то ме, по сто ји скло ност да се твр ди ка ко Ње гош не ма за до во ља ва-
ју ће ни те о ло шко обра зо ва ње, па су ње го ви по гле ди не у са гла ше ни са дог-
ма ти ком, а по не кад су не пра во слав ни и чак не хри шћан ски (ре дов но и ра до 
се на во ди ње гов ис каз, ипак по ет ски, о пре ег зи стен ци ји ду ше2). Та ко Ми лош 
Цр њан ски (1893-1977) у им пре си о ни стич ком тек сту „Раз ми шља ња о Ње го-
шу“ до во ди у пи та ње Пје сни ко ву ве зу са хри шћан ством (ма да ве ли чи ну 
Ње го ше ву је згро ви то од ре ђу је: „са њим смо иза шли пред Бо га“)3; Иси до ра 
Се ку лић (1877-1958) у гла со ви том дје лу Ње го шу књи га ду бо ке ода но сти 
про бле ма ти зу је Вла ди чи ну при пад ност вје ри и скло ност те о ло ги ји4; Ла зо 
М. Ко стић (1897-1979) ви ди код Ње го ша мно штво ан ти хри шћан ских еле ме-
на та5. По ред ових ста во ва без ло ше на мје ре, по сто је да ка ко још ра ди кал ни-
ја на сто ја ња у овом прав цу, са не скри ве ним иде о ло шким пред ра су да ма. Као 
од го вор на ова кве при сту пе пред у зи ма се оправ да ва ње Ње го ша да је он 
при је све га пје сник а не аутор рас пра ва из фи ло со фи је и те о ло ги је, да је Лу ча 
ми кро ко зма дје ло нео гра ни че не пје снич ке сло бо де и ма ште а не трак тат 
про фе со ра дог ма ти ке и те о ло шке си сте ма ти ке; до да је се да та ко ни у пи та-
њи ма фи ло со фи је Ње гош ни је гра ди тељ не ког кон зи стент ног фи ло соф ског 
си сте ма не го при род но на да рен ми са о ни чо вјек.6 Но пи та ње је да ли је са мом 
Ње го шу уоп ште по треб на ова ква за шти та, ма ка ко до бро до шла у ли те ра ту-
ри о ње му. Ја сно је да Ње го ша ка рак те ри ше сло бо до-ум ност у по ста вља њу 
ка ко ду бо ких и уни вер зал них фи ло соф ских та ко и те шких и уз не ми ру ју ћих 
те о ло шких пи та ња. При том се он не по ста вља стру ков но фи ло соф ски и(ли) 
те о ло шки не го као ег зи стен ци јал но уко ри је њен хри шћан ски ми сли лац.

II

У на дах ну тој и сим па те тич кој књи зи о Ње го ше вој ре ли ги ји та да све-
ште но мо нах и су плент бе о град ске бо го сло ви је др Ни ко лај Ве ли ми ро вић 
(1880-1956) ис ти цао је, из ме ђу оста лог, да Ње гош ни је био про сто по бо жан 
не го ду бо ко ре ли ги о зан.7 Сво ју ду бо ку ре ли ги о зност Ње гош је из ра жа вао 

2 Упор. о то ме но ви ји рад, пи сан оба зри во и упу ће но: Ки ри ло Бо јо вић, „Пре дег зи стен-
ци ја и ду а ли зам код Ње го ша. Да или не?“, у: Да ни Ње го ше ви 2008/2009, Ник шић 2010, 67-90.

3 Ми лош Цр њан ски, „Раз ми шља ња о Ње го шу“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XVI, 
бр. 7 (1925) 568-572.

4 Иси до ра Се ку лић, Ње го шу књи га ду бо ке ода но сти, Бе о град 1951.
5 Ла зо М. Ко стић, Из Ње го ше вих де ла: Ана ли зе и ин тер пре та ци је, Chi ca go 1952.
6 Као успје шан при мјер овог на сто ја ња на во дим књи гу пи са ну са ши ро ком упу ће но-

шћу и ве ли ким сен зи би ли те том: Жи ка Рад. Пр ву ло вић, Ње го ше ва ре ли ги о зна фи ло зо фи ја, 
Пр ви део: Тај на Бо га и тај на све та, Бер мин гам 1991; прет ход но: Ži ka. Rad. Pr vu lo vich, 
Re li gi o us Phi lo sophy of Prin ceBis hop Nje gosh of Mon te ne gro (18131851), Bir ming ham 1984.

7 Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ре ли ги ја Ње го ше ва, Бе о град 1911.
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ко ри сте ћи се сво јим чув ством и људ ске и пје снич ке сло бо де. Али то не зна-
чи да је он у сво јој ре ли ги о зно сти био ма ње кон се квен тан. По не кад се за 
Ње го ша ка же да је те о ло ги ју учио по зви је зда ма, ка же се на и ме оно што у 
ње го вом „исто ри че ском зби ти ју“ Ла жни цар Шће пан Ма ли (1851) го во ри за 
се бе игу ман Те о до си је (IV 86-89):

„са мо ук сам, ако што год зна дем:
по бу кви ци учио сам књи гу,
по љу ди ма учио сам сви јет,
по звје зда ма и бо го сло ви ју“.8

Ово се че сто три ви ја ли зу је у том сми слу да Ње гош ни је имао те о ло шко 
обра зо ва ње тј. зна ње, а исто вре ме но се твр ди да је сте имао зна ња о мно го 
че му дру го ме: о грч ким фи ло со фи ма, чак и о ка ба ли. То да је Ње гош те о ло-
ги ју учио по зви је зда ма зна чи ме ђу тим да је схва тао те о ло ги ју не са мо као 
људ ски го вор о Бо гу (λόγος περὶ τοῦ Θεοῦ) не го и као го вор са мо га Бо га (λόγος 
τοῦ Θεοῦ) тј. са мо от кри ва ње Бо га чо вје ку. Чи та ва тво ре ви на је те о фа ни ја 
– на и ме ја вља ње/по ја вљи ва ње Бо га на ма, от кри ва ње Бо га на ма. У том сми слу 
чи та ва тво ре ви на је тео-ло ги ја. Ње гош и ка же у Лу чи ми кро ко зма (Посв. 
171-176):

„Све ди во те не ба и не бе сах,
све што цвје та лу чам све ште ни јем,
ми ро ви ли ал’ умо ви би ли,
све пре ле сти смрт не и бе смрт не –
што је ску па ово све ко ли ко
до оп ште га Оца по е зи ја?“9

Или (Лу ча ми кро ко зма II 70):

„ред све ште ни на све му ца ру је“.

Итд. – Од го вор на пи та ње шта зна чи то што је Ње гош те о ло ги ју учио 
по зви је зда ма, а ра ди се на и ме о јед ној пје снич кој ме та фо ри ко ја по тре бу је 
пре во ђе ње да би се от крио њен сми сао, мо же нам су ге ри са ти јед на дру га 
чу ве на ме та фо ра – фи ло соф ска ме та фо ра Има ну е ла Кан та (1724-1804):

„Дви је ства ри ис пу ња ва ју чув ство уви јек но вим и ра сту ћим уди вље њем 
и стра хо по што ва њем што се че шће и ус трај ни је раз ми шља ње њи ма ба ви: 
звје зда но не бо на да мном и мо рал ни за кон у ме ни.“ (Zwei Din ge erfüllen das 

8 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Шће пан Ма ли (Це ло куп на де ла, књи га че твр та), Бе о град 
1975.

9 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, кри тич ко из да ње прир. Ал. Мла де но-
вић, Под го ри ца: ЦА НУ 2004.
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Gemüt mit im mer ne u er und zu neh men den Be wun de rung und Ehr furcht, je öfter 
und an hal ten der sich das Nac hden ken da mit beschäftigt: Der bes tir nte Him mel 
über mir, und das mo ra lische Ge setz in mir.)10

Да кле на јед ној стра ни по ре дак и уре ђе ност ства ри у при ро ди (што су 
Гр ци на зва ли κόσμος), на и ме ка у за ли тет при род не ну жно сти и за ко ни то сти 
при род ног до га ђа ња, а на дру гој стра ни мо рал но би ће чо вје ко во, ко је ка рак-
те ри ше спо соб ност да се ка у за ли тет про из ве де из сло бо де. Уди вље ње/чу ђе-
ње (τὸ θαυμάζειν, Be wun de rung) из вор је фи ло со фи је за Пла то на (The a i te tos 
155d) и Ари сто те ла (Me taphysi ca A 2. 982b 12-18), а ево и за Кан та, па за што 
он да не би би ло из вор те о ло ги је за Ње го ша? Већ је Ше линг (1775-1854), у 
кан тов ском ду ху, фи ло со фи ју при ро де (ко ја тре ба да ми са о но из ло жи, у 
иде а ли те ту, сва зна ња при род них на у ка) схва тио као на ше уз ди за ње при ро де 
на ранг ум но сти, што би се мо гло по др жа ти Ње го ше вим сти хо ви ма (Гор ски 
ви је нац 2311-2312):

„Над свом овом грд ном мје ша ви ном
опет ум на си ла тор же ству је“.11

За Ше лин га је при ро да ви дљи ви дух а дух не ви дљи ва при ро да12, при-
ро да је Бог у ак ту ел ној ствар но сти, при ро да је са мо от кри ве ње (Selb stof fen-
ba rung) Бо га13.

Зви је зде, сун це, свје тлост, лу ча, искра, зра ка – то је за Ње го ша је зик 
ко јим Бог от кри ва се бе чо вје ку. И то не са мо као иде ја-ме та фо ра ’tex tus li bri 
na tu rae’ код ре не сан сних ми сти ча ра и при ро до сло ва ца (нпр. код Па ра цел су-
са [1493-1541]), ма да Ње гош ко ри сти ме та фо ру ’књи га при ро де’ (у не на сло-
вље ној пје сми „Фи ло зоф, астро ном и по е та“ [1844]) ста вља ју ћи је у сти хо ве 
из уста по е те (ст. 61-63),

„Ја сам пре дан слу га ма те ре при ро де;
ње зи на је књи га, та и не пу на на,
ра ди мо га ока вјеч но отво ре на.“14

10 Im ma nuel Kant, Kri tik der prak tischen Ver nunft (1788), Wer ke in zwölf Bänden, Frank furt 
am Main 1977, Bd. 7, 300. – О овој Кан то вој ме та фо ри ви дје ти: Пре драг Чи чо вач ки, Зве зда
но не бо и мо рал ни за кон: Есе ји о Кан то вој фи ло зо фи ји, Бе о град, Ник шић 2004, на ро чи то 
увод ни текст „Кроз огле да ло ме та фо ре: Ре флек си ја о ак ту ел но сти Кан то ве фи ло зо фи је“ 
(11-19); упор. мој при каз: Б. Ши ја ко вић, Огле да ње у кон тек сту, Бе о град 22011, 1039-1042.

11 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, кри тич ко из да ње прир. Ал. Мла де но вић, 
Под го ри ца: ЦА НУ 2005.

12 F. W. J. Schel ling, Ideen zu einer Phi lo sop hie der Na tur als Ein le i tung in das Stu di um di e ser 
Wis sen schaft (1797).

13 F. W. J. Schel ling, „Dar le gung des wa hren Verhältnisses der Na turp hi lo sop hie zu der 
ver bes ser ten Fic hteschen Le hre“ (1806), у: Aus gewählte Schrif ten, Frank furt/M 1985, Bd. 3, 620.

14 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Пје сме (Це ло куп на де ла, књи га пр ва), Бе о град 1975, 163-165.
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ни ти пак са мо као иде ја ’de us in re bus’ (нпр. код Ђор да на Бру на [1548-1600], 
у сми слу да се Бог на ла зи у ства ри ма као у сво јој тво ре ви ни, па кад са зна-
је мо ства ри исто вре ме но са зна је мо Бо га), иде ја ина че при сут на код Ње го ша. 
Шта ви ше, код Ње го ша се пје снич ка ме та фо ри ка свје тло сти пре ли ва у фи-
ло соф ско-те о ло шку ме та фи зи ку свје тло сти. Свје тлост је за ње га не са мо 
услов мо гућ но сти да се сви јет по ја ви за нас, би ло као осви је тљен за на ша 
чу ла би ло као осви је тљен тј. са знат на шим ра зу мом тј. лу чом ми кро ко зма, 
ко ја је при род на свје тлост у на ма, lu men na tu ra le, чи ји је из вор у нат при род ној 
свје тло сти Твор ца, у lu men su pra na tu ra le; свје тлост је за Ње го ша та ко ђе услов 
по сто ја ња све ко ли ке тво ре ви не. Да би смо осви је тли ли Ње го ше ву ме та фи-
зи ку свје тло сти – тре ба да уви ди мо епи сте мич ки ста тус ме та фо ре, тре ба 
да пре ду зме мо пре во ђе ње ме та фо ри ке у кон цеп ту ал ни је зик фи ло со фи је и 
те о ло ги је. Та да ће би ти ја сни је да то што је Ње гош те о ло ги ју учио по зви је-
зда ма за пра во зна чи да је за ње га те о ло ги ја чи та ва Бож ја тво ре ви на као је зик 
ко јим Бог го во ри чо вје ку о Се би, је зик ко јим се Бог обје ло да њу је чо вје ку, 
на и ме те о фа ни ја или са мо от кри ве ње Бо га.

Све је то ви дљи во у Лу чи ми кро ко зма, на и ме и Ње го ше ва фи ло соф ско-тео-
ло шка ме та фи зи ка свје тло сти и Ње го ше ва упу ће ност у те о ло ги ју, тј. хри сто-
ло ги ју као ње но сре ди ште, о че му свје до чи крај Лу че (VI 251 и да ље) и на ро-
чи то хим на Хри сту Спа си те љу (VI 262-280) ко јом спјев до би ја са вр ше так:

„О не ви ни си но ви при ро де,
о му дро сти про ста нај сјај ни ја!
До ро ђе ња свје та исти но га,
ви пре срет ни по кло ни ци сун ца!
Ви сте вјер ни не бе сни си но ви,
вас свје ти ла лу че жи во твор не
но се к Твор цу, лу чах ис точ ни ку;
луч је сјај на бо го сло ви ја вам,
луч вам жер тву у не бо уво ди,
луч вам Твор ца освје тља ва ду шу!
Гле див но га са да ви дје ни ја!
Сун це Прав де и зе мљу огри ја,
храм се мрач ни за сја за точ ни ках,
ро бо ви ма олак ша ше лан ци:
Син до стој ни Оца пре вјеч но га
обукâ се у че ло вје че ство,
на о ру жан ору жи јем прав де
и стр је ла ма све тог про свје ште ња,
по пи ру ћи зло бу и тир јан ство,
до бро дје тељ у храм осве шта ва...
О пре бла ги, ти хи Учи те љу,
слат ка ли је све та би стра во да
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с ис точ ни ка тво га бе смрт но га!
Од тво га су свје тло га по гле да
упла ше не мра ке иш че зну ле,
од тво га су хо да све ште но га
бо го хул ни сру ше ни ол та ри;
вос кре се њем смрт си по ра зио,
не бо тво јом хва лом од је ку је,
зе мља сла ви сво га Спа си те ља!“

(Очи глед но је да ов дје Хри стос не ма пре вас ход но уло гу да се Бог обра-
ти чо вје ку; по ред све га што је Бог у том по гле ду учи нио, то би би ло су ви шно; 
Хри сто ва уло га је – спа се ње.15)

III

Је зик је ре фе рен ци ја лан: је зик упу ћу је на не што из ван и из над се бе. И 
ме та фо ра је из раз не че га и из раз за не што. То ни је је ди ни раз лог што је ме та-
фо ра кон сти ту тив ни прин цип је зи ка; на и ме, пре ма по зна тој Ри чард со вој (1893-
1979) фор му ла ци ји: „ме та фо ра је све при сут ни прин цип је зи ка“ (me tap hor is 
the om ni pre sent prin ci ple of lan gu a ge)16. Упра во се на жи вој ме та фо ри ци је-
зи ка за сни ва при род но об ли ко ва ње пој мо ва ко је се до га ђа у је зи ку.17 Ин-
стру мен тал на при ро да пој ма ре ду ку је се ман тич ки по тен ци јал ме та фо ре, па 
де(кон)струк ци ја ме та фи зич ке пој мов но сти оту да по врат но освје тља ва зна-
чењ ско прет по ље пој ма као жр тво ва ну ме та фо рич ност. Уоста лом, ана ли за 
пој мо ва не мо же би ти огра ни че на на пој мов ност, као што ту ма че ње ме та фо ра 
пре ко ра чу је по ље ме та фо рич ког, са мим тим што се ко ри сти ана ли тич ким 
пој мо ви ма. По јам и ме та фо ра се не ис кљу чу ју ни ти по ти ру – не го сто је у 
про дук тив ном од но су ме ђу соб ног до пу ња ва ња.

Ме та фо ра не ма функ ци ју име но ва ња не го епи сте мич ко-се ман тич ког 
про ви зо ри ју ма, као при вре ме но по моћ но и из ну ђе но рје ше ње ко је се у пре во-
ђе њу за мје њу је бо љим и трај ни јим рје ше њем.18 При мје на ме та фо ре зах ти је-
ва на шу са рад њу, на и ме ре а ли за ци ју ре фе рен ци је. На мје сто оно га што ни је 
или не мо же да бу де име но ва но ме та фо ра по ста вља не што дру го – сли ку, 

15 Ви ше и ком пе тент но о то ме: Ата на си је Јев тић, „Ње гош и Па три сти ка“, у: На уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, књ. 18/2: Ње го ше во де ло, Бе о град: МСЦ 1990, 481-491; 
Ми ло Лом пар, Ње го ше во пе сни штво, Бе о град: СКЗ 2010, 398-416.

16 Ivor Armstrong Ric hards, The Phi lo sophy of Rhe to ric, New York 1936 (1965), 92.
17 Упор.: Hans-Ge org Ga da mer, Ge sam mel te Wer ke Bd. 1: Her me ne u tik I: Wa hr he it und 

Met ho de: Grundzüge einer phi lo sop hischen Her me ne u tik (1960), Tübin gen: J. C. B. Mo hr (Paul 
Si e beck) 51986, 1990, 432-442: „Sprac he und Be griffsbil dung“.

18 Уз ово упор.: Ralf Ko ners mann, „Me tap her“, у: Chri stian Ber mes, Ul rich Di er se, Hg., 
Schlüssel be grif fe der Phi lo sop hie des 20. Ja hr hun derts, Ar chiv für Be griffsgeschic hte, Son der heft 
6, Ham burg: Me i ner 2010, 267-278.
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сим бол, знак, што се он да се ман тич ки ре а ли зу је у јед ном ра зу ми је ва ју ћем 
са у че ство ва њу, у ко јем нам се ну де сми са о не мо гућ но сти и оста вља про стор 
лич ног до жи вљај но-са знај ног ста ва. Осим то га, у ме та фо ра ма су де по но ва не 
оне чи ње ни це јед не кул ту ре ко је су у ста њу да ак ти ви ра ју кон тек сте знањā 
и представā нео п ход не за ак ту ел ну ре а ли за ци ју да те кул ту ре. Ови кон тек сти 
ни су ста тич ни и јед ном за у ви јек да ти не го су ди на мич ни, а ме та фо ре у њи ма 
функ ци о ни шу као на чи ни дје ла ња и ра зу ми је ва ња, као фор ме по на ша ња и 
зна ња. Отуд и ме та фо ре, као и пој мо ви, има ју сво ју исто ри ју.

Чо вје ков од нос пре ма ствар но сти је кон сти ту тив но ме та фо рич ки, па је 
у том сми слу ме та фо ра је дан ан тро по ло гу ме нон. У спи су Па ра диг ме за јед
ну ме та фо ро ло ги ју (1960), фун да мен тал ном за ме та фо ро ло ги ју и те о ри ју 
не пој мов но сти (Un be grif flic hke it), Ханс Блу мен берг (1920-1996) ис ти че да 
чо вјек, на сто је ћи да се ори јен ти ше у сви је ту и да га (про)ту ма чи, ства ра 
сли ке сви је та тј. ме та фо ре, ко је функ ци о ни шу у исто риј ском дис кур су о 
ствар но сти.19 За Блу мен бер га по сто је ме та фо ре ко је су из раз јед не ире ду-
ци бил не ми са о не фор ме (ко је се на и ме не мо гу све сти на пој мов ност) и ко је 
има ги на тив но на го вје шта ва ју и чак пред о дре ђу ју по јам. Као „ап со лут не 
ме та фо ре“ оне има ју са мо свој ни зна чењ ски са др жај, а као „основ не ком по-
нен те фи ло соф ског је зи ка“ (Grundbestände der phi lo sop hischen Sprac he) оне 
има ју је дан из ра жај но-про ши ру ју ћи, не пој мов ни соп стве ни сми сао и по ста-
вља ју нај ва жни ја и не из бје жна пи та ња људ ске ег зи стен ци је (стр. 14). Он да

„ме та фо ро ло ги ја на сто ји да до ку чи суб струк ту ру ми шље ња, под-
ло гу, хран љи ви рас твор си сте мат ских кри ста ли за ци ја, али она же ли та-
ко ђе да учи ни схва тљи вим са ко јом ’хра бро шћу’ дух у сво јим сли ка ма 
пред ста вља се бе и ка ко се у хра бро сти за на слу ћи ва ње ски ци ра ње го ва 
исто ри ја“ (die Me tap ho ro lo gie sucht an die Sub struk tur des Den kens he ran-
zu kom men, an den Un ter grund, die Nährlösung der syste ma tischen Kri stal-
li sa ti o nen, aber sie will auch faßbar mac hen, mit wel chem ’Mut’ sich der 
Ge ist in se i nen Bil dern selbst vo ra us ist und wie sich im Mut zur Ver mu tung 
se i ne Geschic hte ent wirft). (стр. 16-17)

Ап со лут не ме та фо ре пре до ча ва ју то та ли тет ствар но сти, а функ ци о ни-
шу као обра сци ори јен та ци је и из ра жа ва ју вред но ва ња у ко ји ма се огле да ју 
чо вје ко ве те жње и оче ки ва ња, че жње и раз о ча ре ња, дје ла ња и тр пље ња.

Пре во ђе ње ме та фо ри ке у ме та фи зи ку на чел но се мо же осло ни ти на 
Хај де ге ров (1889-1976) став да „оно ме та фо рич ко по сто ји са мо уну тар ме та-
фи зи ке“ (Das Me tap ho rische gibt es nur in ner halb der Me taphysik.)20. Блу мен берг 
на мје сто тра ди ци о нал не ме та фи зи ке ста вља ап со лут не ме та фо ре. Та ко ме та

19 У на ред ном се осла њам на: Hans Blu men berg, „Pa ra dig men zu einer Me tap ho ro lo gie“, 
Ar chiv für Be griffsgeschic hte 6 (1960) 7-142 = H. Blu men berg, Pa ra dig men zu einer Me tap ho ro
lo gie, Kom men tar von An selm Ha ver kamp un ter Mi tar be it von Dirk Men de und Ma ri e le Ni en tied, 
Frank furt/M: Su hr kamp 2013, 7-190.

20 Mar tin He i deg ger, Der Satz vom Grund (1955-1956), hg. v. P. Ja e ger, Ge sam ta us ga be Bd. 
10, Frank furt/M 1997, 72.
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фо ра свје тло сти, као ап со лут на ме та фо ра ко ја се не мо же раз ри је ши ти у 
чи сту пој мов ност, као ме та фо ра то та ли те та ствар но сти и ори јен та ци је, же ли 
да учи ни ка зи вим оно не ка зи во и да ра зу ми је ва ју ћи ука же на оно што тран-
сцен ду је појм љи вост и до ка зи вост.21 Ме та фо ра свје тло сти, као ме та фо ра 
сви је та, ег зи стен ци је и исти не, мо же да из ло жи мит ске, ре ли гиј ске и ме та-
фи зич ке пер спек ти ве и сми са о не хо ри зон те у њи хо вим исто риј ским ме та-
мор фо за ма и да по ка же сви јет сми сла ко ји по сје ду је ври јед ност.

IV

Код Ње го ша се не ра ди са мо о пје снич кој ме та фо ри ци и сим бо ли ци 
свје тло сти22; ње но пре во ђе ње на кон цеп ту ал ни је зик фи ло со фи је и те о ло
ги је по ка зу је Пје сни ко ву фи ло соф скоте о ло шку ме та фи зи ку свје тло сти. 
Ако би смо схо ла стич ку фор му ла ци ју ’ens et bo num con ver tun tur’ (би ће и 
до бро су за мје њи ви упра во ре ал но, а не кон цеп ту ал но) из ра зи ли ње го шев ски, 
он да би она гла си ла: lux/lu men et ens (bo num, pul chrum, ve rum) con ver tun tur, 
на и ме свје тлост и би ће (до бро, ли је по, исти ни то) су ре ал но за мје њи ви; 
свје тлост је исто што и би ће, а та ко ђе исто што и до бро, ли је по, исти ни то. 
Свје тлост као ап со лут на и уни вер зал на ме та фо ра сту па на мје сто нај оп шти-
јег пој ма (као уни вер зал ни озна чи тељ) у он то ло ги ји, гно се о ло ги ји, ан тро-
по ло ги ји, ети ци, есте ти ци.23 Са овог по ла зи шта, на и ме из јед не ме та фи зи ке 
свје тло сти, мо гла би се ис по ста ви ти Ње го ше ва он то ло ги ја (он то фа ни ја), као 
и гно се о ло ги ја (гно се о фа ни ја), ан тро по ло ги ја, ети ка (ага то фа ни ја), есте ти ка 
(ка ло фа ни ја) у њи хо вом он то ло шком и те о ло шком уте ме ље њу.

Свје тлост је за Ње го ша услов по сто ја ња све ко ли ке тво ре ви не већ и са-
мим тим што је Бог као Тво рац, као не ство ре на Свје тлост, та кав да

„све ти Тво рац ве ли че ством сја је
у искра ма ка ко у сун ца ма,
у смрт ни ма кâ у бо же ства ма“ (ЛМ I 117-119).

21 Свје тло сти као ап со лут ној ме та фо ри Блу мен берг је по све тио по себ ну сту ди ју: H. 
Blu men berg, „Licht als Me tap her der Wa hr he it: Im Vor feld der phi lo sop hischen Be griffsbil dung“, 
Stu di um Ge ne ra le 10 (1957) 432-447 = „Свје тлост као ме та фо ра исти не: У пред-по љу об ли ко-
ва ња фи ло соф ских пој мо ва“, прев. Б. Ши ја ко вић, Лу ча I/1 (1984) 17-41; за себ но, ре ди го ва но 
из да ње: Ник шић/Под го ри ца 1999.

22 Раз не аспек те Ње го ше ве ме та фо ри ке и сим бо ли ке свје тло сти, ње не пла то ни стич-
ко-хри шћан ске ин спи ра ци је и за ни мљи ву ви ше стра ну ре цеп ци ју код Ње го ша, узор но је 
об ра дио у по дроб ној сту ди ји Ми рон Фла шар, „Све тлост као ter mi nus tec hni cus: О сре ди шњој 
ме та фо ри Лу че ми кро ко зма“, Лу ча I/1 (1984) 80-148.

23 О овим ди сци пли нар ним аспек ти ма ме та фи зи ке свје тло сти с об зи ром на хе лен ско-
-хри шћан ско ду хов но пре да ње пи сао сам у члан ку „Про блем ски сноп ме та фи зи ке свје тло-
сти“ (1984), са да у: Б. Ши ја ко вић, При сут ност тран сцен ден ци је: Хе лен ство, Хри шћан ство, 
Фи ло со фи ја исто ри је, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, ПБФ 2013, 254-271.
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И бо жан ски пре сто, на и ме свје тло сно не бо је та кво да

„Из ње га се лу че бе са мрт не
На све стра не рје ка ма си па ху.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
та ко те ку из о бил но лу че
са до бро том сво јом бе са мрт ном
у про сто ре оп шир но га би ћа“ (ЛМ I 241-242, 248-250).

Као Ми ро си ја тељ тј. Онај ко ји је по си јао/ство рио свје то ве, Бог је „у свје тлост 
би ће оку пао“ (ЛМ I 224-225). И не са мо да је тво ре ви на оба сја на свје тло шћу 
Твор ца, не го је сун ча на свје тлост – хра на и из вор жи во та за при ро ду:

„При ро да се све ко ли ка питâ
сун ча ни јем чи сти јем мли је ком“ (ГВ 2282-2283).

Мо гло би се ре ћи да се за Ње го ша у по ја ви би ћа (он то фа ни ја) у ства ри 
по ја вљу је свје тлост (фо то фа ни ја), па би се зна ње о би ћу (он то ло ги ја) мо гло 
из ло жи ти као зна ње о свје тло сти (фо то ло ги ја).

Ова ме та фи зи ка свје тло сти има код Ње го ша и гно се о ло шки аспект: 
услов мо гућ но сти са зна ња је свје тлост, лу ча ми кро ко зма, људ ски ра зум као 
при род на свје тлост у на ма, lu men na tu ra le, чи ји је из вор у нат при род ној свје-
тло сти Твор ца, у lu men su pra na tu ra le. Из ри чи тих тек сту ал них по твр да има 
у из о би љу:

„О све ви шњи Твор че не по сти жни!
У чо вје ка искра бес пре дјел ног
ума тво га огле да се свје тла“ (ЛМ Посв. 141-143).
„Ја сам ду ше тво је по мра че не
зра ка сјај на ог ња не смрт но га“ (ЛМ I 34-35).

И људ ска ми сао је свје тло сна искра чи је крај ње ро ди тељ ство је у Твор цу:

„Ах, ми сли све ште на, слат ка пи што ду ше,
ти ме увје ра ваш, увје ра ваш ја ко
да ча сти ца је си ог ња бе смрт но га,
да има деш свој ство са оцем сви је тах.“ (Ми сао 128-131)24

А свје тлост је и зна ње о бо жан ским ства ри ма:

„луч је сјај на бо го сло ви ја вам“ (ЛМ VI 258).

24 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Бе о град 1975, 158-162: „Ми сао“ (1844).
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Ме ђу тим, бо жан ска свје тлост у на ма не ма са мо ког ни тив ни сми сао. 
Ка ко чи та мо у пје сми До бро дје тељ (13-16), без вр ли не чо вје ко ва ду ша не би 
по сје до ва ла свје тлост (раз)ума, ко ја омо гу ћа ва чо вје ку да бу де мо рал но би ће, 
– и то је оно што га раз ли ку је од жи во ти ње:

„Без теб’ не би свје тлост,
ду ша ум има ла,
већ би чо вјек био
зви је ру по до бан.“25

Овај етич ки аспект ме та фи зи ке свје тло сти на по се бан и уте ме љу ју ћи 
на чин по свје до чу је код Ње го ша Хри стос као „Сун це Прав де“ (ЛМ VI 262). 
Он да би зна ње о вр ли ни (аре то ло ги ја) и зна ње о до бру (ага то ло ги ја) мо гло 
да се из ра зи као зна ње о чо вје ко вој про сви је тље но сти.

Ов дје на го ви је ште ни ан тро по ло шки аспект ме та фи зи ке свје тло сти има 
свој екс пли цит ни из раз у Ње го ше вој свје тло сној ан тро по ло ги ји, по ко јој су 
за људ ску ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју од ре ђу ју ће пси хо ло шка ди на ми ка и 
он то ло шка ди ја лек ти ка свје тло сти и та ме:

„С точ ке сва ке по гле дај чо вје ка,
ка ко хо ћеш су ди о чо вје ку – 
тај на чој ку чо вјек је нај ви ша.
Твар је Твор ца чо вјек иза бра на!
Ако ис ток сун це свје тло ра ђа,
ако би ће ври у лу че сјај не,
ако зе мља при ви ђе ње ни је,
ду ша људ ска је сте бе са мрт на,
ми смо искра у смрт ну пра ши ну,
ми смо лу ча та мом об у зе та.“ (ЛМ Посв. 131-140)

*
Из ло же на ски ца пре во ђе ња Ње го ше ве ме та фо ри ке и сим бо ли ке свје-

тло сти у ме та фи зи ку свје тло сти прет по ста вља на мје ру да се у Ње го ше вом 
тек сту ослу шне по зив на уни вер зал ну исти ну у ко јој по сред ством ту ма че ња 
мо же мо уче ство ва ти. То да ка ко под ра зу ми је ва спо соб ност да уче ству је мо 
у Ње го ше вом ком плек сном лич ном и исто риј ском кон тек сту. Та да мо же мо 
да бо ље ви ди мо ка ко су све на ше људ ске и на род не дра ме за пи са не код Ње-
го ша. Ње го ва исти на је нео дво ји ва од тра ги ке стра да ња и да ра вас кр се ња. Ње-
го ва исти на је жи вот на а не став на исти на, исто риј ска а не ло гич ка, исти на 
као до га ђај у ко јем се мо же уче ство ва ти и о ко јем се он да мо же свје до чи ти. 
Као што је то учи нио је дан од нај ва жни јих уче сни ка у Ње го ше вој исти ни 

25 Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Бе о град 1975, 122-123: „До бро дје тељ“ (1837).
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– Иво Ан дрић (1892-1975) кад је ре зо нант но пре да ва ње „Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли“ отво рио ре че ни цом: „Ова је дра ма по че ла на Ко со ву.“26

Bo go ljub Ši ja ko vić

WA HR HE IT UND ME TAP HER
Über tra gung der Me tap ho rik in die Me taphysik als Schlüssel  

für die De u tung des  Den ken s von Pe tar II Pe tro vić  Nje goš

Z u s a m m e n f a s s u n g

Bei Petar II Petrović Njegoš (1813–1851) schillert die poetische Lichtmetaphorik 
und symbolik in die philosophisch-theologischeLichtmetaphysik.Begriff und Metapher 
ausschließen sich nicht miteinander, sonderndiese in einer produktiven Beziehung 
gegenseitiger Ergänzung stehen. Um Njegoš’ Lichtmetaphysik zu beleuchten, sollten wir 
den epistemischen Status der Metaphereinsehen undeine Übertragungder Metaphorik in 
dieBegriffssprache der Philosophie und Theologie unternehmen. Licht ist bei Njegoš nicht 
nur die Möglichkeitsbedingung der Erscheinung der Weltfür uns, entweder diese für unsere 
Sinne belichtet wird odersie mit unserem Verstand dh. mit der „Fackel des Mikrokosmos“ 
belichtet dh. erkannt wird, die das natürliche Licht (lumen naturale) in uns ist, dessen 
Quelle im übernatürlichen Licht (lumen supranaturale) des Schöpfers ist; Licht ist bei 
Njegoš auch die Daseinsbedingung der gesamten Schöpfung. Das Licht und das Sein (das 
Gute, das Schöne, das Wahre) sind real austauschbar; das Licht ist gleich als dasSein, und 
auch gleich alsdas Gute, das Schöne, das Wahre. Licht als absolute und universale Metapher 
tritt an die Stelle des allgemeinsten Begriff (als universale Bezeichnung) in der Ontologie, 
Erkenntnistheorie, Anthropologie, Ethik, Ästhetik.

Schlüsselwörter: Petar II Petrović Njegoš, Wahrheit, Metapher, Lichtmetaphysik, 
das Licht und das Sein, das Gute, das Schöne, das Wahre

26 Иво Ан дрић, Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли, Би бли о те ка Ко лар че вог 
на род ног уни вер зи те та, књ. 12, Бе о град 1935. Пре да ва ње на Ко лар че вом на род ном уни вер-
зи те ту у Бе о гра ду одр жа но је 24. де цем бра 1934. у ко рист по ди за ња Ње го ше вог спо ме ни ка. 
– О Ње го ше вом по смрт ном стра да ни ју, о ка пе ли, ма у зо ле ју, спо ме ни ци ма, ви дје ти до ку-
мен то ва ни збор ник: Сло бо дан Кља кић, Рат ко Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на: Ка Ње
го ше вом ко нач ном по чи ва ли шту, Бе о град: Ја сен 2013.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Јово Радош

БОРБА КАО СУШТАСТВО СВЕТА  
У ЊЕГОШЕВОМ ПЕСНИШТВУ

Уводне назнаке

По сто ји мно штво ра зно ли ких при сту па у из у ча ва њу Ње го ше вог по ет-
ског ства ра ла штва. Њи хо ва те мат ска усме ре ња за хва та ју те о рет ска под руч ја 
фи ло зо фи је, пе да го ги је, пси хо ло ги је, ре ли ги је, лин гви сти ке, ети ке, есте ти ке, 
пра ва, исто ри је, по ли ти ке, пси хо а на ли зе, по е ти ке... Осим мул ти ди сци пли-
нар ног, ти пре до че ни са др жа ји че сто има ју и ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер, 
јер се, по при ро ди ства ри, ме ђу соб но про блем ски про жи ма ју са са др жа ји ма 
срод них и гра нич них ди сци пли на. При то ме, зна тан број на пи са них ра до ва 
углав ном пре тен ду је да ис по љи и по ка же сво ју та ко зва ну „објек тив ну ис прав-
ност“, др же ћи се стан дар ди зо ва них ме то да, у ко ји ма пре вла да ва ју ана ли тич-
ка раз ми шља ња и ма те ри ја ли стич ко-ра ци о на ли стич ки пу те ви утвр ђи ва ња 
исти не. Због то га, у њи ма (не рет ко) из о ста је „ме та фи зич ка буд ност“ и за не-
ма ру је се, пре све га, бо го слов ски ме тод, као фун да мен тал но по ла зи ште и 
нео п хо дан спој у по ве зи ва њу не ви дљи вог и не до ступ ног са оним што је ви-
дљи во и до ступ но у пе сни ко вим гно се о ло шким хте њи ма и бо го слов ско-фи ло-
зоф ским спе ку ла ци ја ма. Ва ља при ме ти ти да по сто ји ма ли број ауто ра ко ји 
су ус пе ли да отво ре вра та и уђу у са му он то ло ги ју Ње го ше вог еп ског и лир ског 
ис ка за, ко ји је пре вас ход но и истин ски уте ме љен у ве ри у Бо га, ода кле се, 
у нај ве ћој ме ри, ре флек ту ју и сва оста ла ње го ва раз ми шља ња и уве ре ња. 

Ме ђу тим, јед на од дав но утвр ђе них и нео спор них по ла зних по зи ци ја у 
из у ча ва њу Ње го ша – да је он био, исто вре ме но, и вла ди ка (на род ски на зив 
ар хи је ре ја) и вла дар Цр не Го ре, то јест да је у ње го вим ру ка ма би ла и цр кве на 
и све тов на власт – вре ме ном је (су ге стив но и нео прав да но) све ви ше по ме-
ра на ка овој дру гој, вла дар ској стра ни. До ду ше, и да ље се на ста ви ло го во-
ри ти о ра зу мљи вом и не из бе жном су че ља ва њу и пре пли та њу ми са о них 
уве ре ња „це тињ ског пу сти ња ка“ са ње го вим сва ко днев ним др жав нич ким 
про бле ми ма и ис ку ше њи ма, али је на гла ша ва ње Ње го ше ве све тов не уло ге, 
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као при мар не, све ви ше до би ја ло на за ма ху. Чак и они ко ји су по ку ша ва ли 
да оста ну на те ре ну фи ло зоф ско-кри тич ке „објек тив но сти“, на ги ња ли су 
(све сно или не све сно) ка то ме да ута ње Ње го ше ву вла ди чан ску упу ће ност 
ка Бо гу, ко ри сте ћи се кон тро верз ном син таг мом „не дог мат ски вла ди ка“.1 
У са гла сју са ти ме, на ро чи то је ис ти цан ње гов про ме теј ски дух, или се (на 
том тра гу) ишло још да ље, па су му при пи си ва ни и од ре ђе ни је ре тич ки ста-
во ви.2 Има се ути сак да су го то во са свим пре вла да ла уве ре ња да је Ње гош 
у фи ло зоф ском, пе снич ком и крај ње ду хов ном сми слу ве ћи и бо љи, оно ли-
ко ко ли ко се као сло бо дан ми сли лац (чи тај: онај ко ји се не бо ји не ба), на вод-
но, уда љу је од је ван ђељ ских исти на. Та ко су ње го ва „жар ка љу бо пит ства“3 
нео прав да но ста вља на на су прот ну стра ну од ње го вих вер ских осе ћа ња.

 След стве но на пред из не тим ста во ви ма ми сли мо да ства ри тре ба по но-
во по ста ви ти на њи хо во пра во ме сто. Не сме се за бо ра ви ти древ на исти на 
да је дух он то ло шки и вред но сно „ста ри ји“ од те ла, па је увек по треб но да ти 
при мат оно ме што до ла зи од о зго (сви ше), од Бо га жи во га, над оним што је 
зе маљ ско и про ла зно. Ње гош, као срп ски пра во слав ни вла ди ка, ко ји је, исто-
вре ме но, свим сво јим би ћем са жи вљен са ко сов ским за ве том,4 не мо же се 
ни ка ко из оп шти ти из те исти не. До ду ше, зе маљ ски жи вот че сто ни је у скла-
ду са Бо жи јом реч ју и Хри сто вом на у ком. Са мим тим, Ње го ше ва бор ба да 
ускла ди обе сво је ду жно сти (ду хов ну и све тов ну) си гур но је би ла те шка и 
пу на ис ку ше ња.5 За то он ни је за бо ра вљао да се, по ред оба вља ња др жав нич-
ких по сло ва, под вр га ва и под ви зи ма не у мо љи ве аске зе и иси ха зма (мо ли тва, 
пост и бде ње),6 усме ра ва ју ћи ду шу ка ми ло ср ђу и исти ни, а ум ка умо зре њу 
и оп ште њу са Бо гом (да се при бли жи Бо гу и от кри је апо фа тич ки (скри ва ју ћи) 
сми сао Ње го вог про ја вљи ва ња. Он зна да је Бог чо ве ка ство рио сло бод ног: 
“Чо вјек во ље оста је сво бод не“7 и за то се тру ди да ње го ва ми сао бу де жи во, 
ства ра лач ко сле до ва ње за Све тим оци ма и лич но при оп ште ње у пу но ћи 

1 Ви де ти: Дра ган Је ре мић, О фи ло зо фи ји код Ср ба, Пла то, Бе о град 1997, стр. 27.
2 Ра до мир В. Ива но вић го во ри (по ред оста лог) и о „то ли ко пје сни ко вих сим па ти ја за 

по бу ње ни ка Са та ну у Лу чи ми кро ко зма“. Ви де ти у ње го вој књи зи: Ње го ше ва пси хо ло ги ја 
и фи ло зо фи ја ства ра ња, Град ска би бли о те ка, Но ви Сад 1997. стр. 60.

3 П. П. Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, стих 49, Це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 
Про све та, Бе о град 1974. (Сви на ве де ни Ње го ше ви сти хо ви у ра ду пре у зе ти су из овог из да ња.)

4 „Зе маљ ско је за ма ле на цар ство,
а не бе ско увек и до ве ка.“

Ви де ти еп ску на род ну пе сму: Про паст цар ства срп ско га
Ово упо ри ште и сам Ње гош пот кре пљу је сво јим сти хо ви ма:
„Ду хов ни је жи вот на не бе си,
ма те ри ја – у цар ству гњи ло сти“ ( Л. м., стих I 199-200)
5 Ов де се из ве сна ана ло ги ја мо же ус по ста ви ти са ца рем Мар ком Ауре ли јем (жи вео од 

121. до 180. год.), јед ним од нај и стак ну ти јих при пад ни ка сто ич ке фи ло зо фи је, ко ји је у Раз го
во ри ма са са мим со бом оста вио све до чан ства о те шко ћа ма у ускла ђи ва њу сво јих фи ло зоф-
ских на че ла са сва ко днев ним др жав нич ким по сло ви ма.

6 По зна то је да је Ње гош пи сао Лу чу ми кро ко зма у вре ме Ча сног по ста (1845), ка да се 
са свим оса мио и пре дао мо на шком под ви гу и пе снич ком ства ра ла штву.

7 П. П. Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, стих VI 91.
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Бо жан ства. Али, он зна и то да се чо ве ко ва сло бо да су о ча ва „с два са сви јем 
про тив на за ко на“8 (за ко ном прав де и за ко ном зла) и да је сва ко од го во ран 
за сво ја де ла. Да ка ко, у тој бор би до бра и зла мо же до ћи (па, и код мо на ха) 
до по су ста ја ња и ко ле ба ња, од но сно до ис по ља ва ња ма њих или ве ћих сла-
бо сти (за па да ње у уни ни је),9 то јест у кло ну лост, умор и ра сла бље ност ду ха 
и ду ше (а код Ње го ша се не сме за бо ра ви ти ни ње го ва бо лест). Али, он је 
све стан да се без бор бе и му ке10 не мо же ни шта по сти ћи ни на ко смич ком 
ни на људ ском пла ну. Уоста лом, по Ње го шу, бор ба је јед на од фун да мен тал-
них и ка те го ри јал них од ред ни ца све та. Она, уз то, има мно га сво ја ста ни шта 
и ра зно вр сне ви до ве ис по ља ва ња, ко је пе сник, сво јом про зор љи во шћу, про-
на ла зи у ша ро ли ком би ти са њу све га по сто је ћег. 

А да би се та Ње го ше ва ви ђе ња бор бе мо гла са гле да ва ти у свом истин-
ском зна че њу и пу но ћи, ва ља ло би се, нај пре, под се ти ти ре ле вант них фи ло-
зоф ско-бо го слов ских ис ка за и ста во ва о овој про бле ма ти ци. 

Он то ло ги ја бор бе у окри љу фи ло зоф ско-бо го слов ског по зна ња

Ми сао о бор би као суп стра ту ко смич ке ствар но сти (ка ко фи зич ке, та ко 
и исто риј ске), фор ми ра ла се нај пре у окри љу мит ско-по ет ског, а по том и 
фи ло зоф ско-ра ци о нал ног по и ма ња све та код ста рих Гр ка. Аго ни стич ки11 
из раз хе лен ског ду ха и ка рак те ра на зи ре се већ код Хе си о да (крај VI II ве ка 
п.н.е.), да би код Хе ра кли та (V и VI век п.н.е.) до био сво ју пу ну, кла сич ну 
фор му ла ци ју. Та ко у де лу По сло ви и да ни (стих 11-24) Хе си од, за раз ли ку 
од Хо ме ра, ко ји по зна је са мо јед ну Ери ду (мит ску бо ги њу раз до ра, не сло ге 
и сва ђе, услед чи је је зло твор не за ви сти иза зван Тро јан ски рат), го во ри и о 
до број Ери ди, као из ра зу пре га ла штва и здра вог над ме та ња и огле да ња. 
Хе си о до ве две Ери де (рђа ва и до бра) је су, у ства ри, але го риј ско-мит ско од-
ре ђе ње не пре ста не бор бе до бра и зла за пре власт над све том12. И док се код 
Хо ме ра агон ис по ља ва као су ро ва же ља за са мо по твр ђи ва њем, на кон так-
ми че ња, ко је се по ле ген ди де си ло из ме ђу ње га и Хе си о да13 (на ко јем је по-

У по зна тим фи ло зоф ским спо ре њи ма де тер ми ни ста и ин де тер ми ни ста о пи та њи ма 
сло бо де во ље, ста но ви ште хри шћан ске пра во слав не ети ке је сте да мо рал на сло бо да чо ве ка 
мо же да има ства ран сми сао са мо при усло ви ма по сто ја ња сло бо де уоп ште.

8 Исто, стих 95.
9 Св. Јо ван Ле ствич ник го во ри о то ме у сво јој Ле стви ци, Хи лан дар 2000, стр. 93.
10 „Без му ке се пје сна не ис по ја,

без му ке се са бља не са ко ва!...“
По гле да ти: Гор ски ви је нац, стих 603-604.
11 Агон, грч. = бор ба, утак ми ца, так ми че ње.
12 И код Ем пе до кла се мо же на ћи став да Љу бав и Мр жња, од но сно Склад и За ва да, 

упра вља ју све том.
13 За че ће хе лен ских агон ских ак тив но сти обич но се ве зу је за игре у част по кој ни ка с 

култ ном по тком, а ка сни је и за ве ли ке на род не пра зни ке. Хе си од у де лу По сло ви и да ни 
(стих 654-662) го во ри о свом так ми че њу са Хо ме ром, ко је су при ре ди ли Ам фи да ман то ви 
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бе дио Хе си од), ја вља се на сто ја ње да се над ме та ња очи сте од хо ме ров ских 
атри бу та су ро во сти и сле пог ју на штва и да им се да обла го ро ђе ни и опле-
ме ње ни ка рак тер. Ти ме агон ска свест и ак тив ност до би ја ју је дан но ви пра вац, 
ко ји се ис по ља ва и не гу је у гим на стич ким, ста ди он ским, хи по дром ским, 
му зич ким и дру гим так ми че њи ма о ра зним на род ним све ча но сти ма.

Код Хе ра кли та, „нај а го ни стич ки јег” ми сли о ца хе лен ског, на ла зи мо 
пу но „по ва си о њи ва ње” ста ро грч ког агон ског на го на. Ерид ску ак тив ност он 
пре но си у све мир, у ко смич ку бор бу су прот но сти. Без су ко бља ва ња и над-
ме та ња тих су прот но сти не ста ло би раз вит ка. Њи хо во су да ра ње, у ства ри, 
и чи ни су шти ну свег по сто ја ња14: „Рат је отац све му и цар све му”15; јед не 
је учи нио бо го ви ма, дру ге љу ди ма, јед не ро бо ви ма, дру ге сло бод ни ма (фраг. 
80). Из бор бе и рва ња су прот но сти про из и ла зи нај леп ша хар мо ни ја, па је 
бор ба ко смич ка прав да. Ову сво ју по хва лу бор би Хе ра клит је из ре као „на 
ср ца це ле Хе ла де, јер је Хе ле ни ма агон ски жи вот био дру го ди са ње”16. Све 
се над ме ће: и бо го ви17 и љу ди и жи во ти ње и еле мен тар не си ле у при ро ди. 
Хе ле ни су уми ра ли са ве ром да ће у за гроб ном жи во ту гле да ти над ме та ња 
и са ми се над ме та ти.

У скла ду са ова квом жи вот ном фи ло зо фи јом во де се и атлет ски и ду-
хов ни мег да ни и раз ви ја ју се сви ро до ви умет но сти: пе сни штво (еп ско, лир-
ско и драм ско), ва јар ство, сли кар ство, му зи ка и ор хе сти ка, за тим по ли ти ка 
и фи ло зо фи ја, а че сто из би ја ју и пра ви рат ни су ко би. Карл Јо ел у свом де лу 
Исто ри ја ан тич ке фи ло зо фи је (Ти бин ген 1921, стр. 105/6) о то ме ка же: „Над-
ме та ње кра ље ва до во ди до ра та, и по бе да се опет сла ви у бој ним игра ма, а 
по бед ни ке у њи ма ве ли ча ју и пе сни ци и пла сти ча ри, ко ји се опет над ме ћу 
јед ни с дру ги ма. И та ко не пре ста но све да ље све ду хов ни је, је дан агон иза зи-
ва дру ги. Бор бе у оруж ју жи ве и да ље у се ћа њу, и про ду жу ју се у умет нич-
кој фан та зи ји, ми то ло шкој, еп ској и пла стич ној. Пла сти ка ства ра бор бе не 
гру пе и по е зи ја раз би ја сво је лир ско је дин ство и раз ви ја се у над ме та ње 
фи гу ра у дра ми, ко јим се опет пе сни ци над ме ћу јед ни са дру ги ма пред сво-
јим су ди ја ма. И као мр тви ју на ци бо ре се њи хо ви мр тви пе сни ци као Ајант 

си но ви у по мен оче ве смр ти. Том при ли ком Хе си од је опе ва вао ред, мир, прав ду и пра вич-
ност, а Хо мер је ре ци то вао рат нич ке сти хо ве из Или ја де.

14 О бор би као су шта ству бив ство ва ња све та го во рио је и Ње гош у Гор ском ви јен цу:
/Свјет је овај ти ран ти ра ни ну/
15 Хобс у Ле ви ја та ну ка же: Bel lum om ni um con tra om nes est vi ta ho mi nus (Рат сви ју 

про тив свих је жи вот чо ве ков).
16 М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град 1961, стр. 

142.
17 Бог По си дон и бо ги ња Ати на, за вла де Ке кро по ве над ме та ли су се и оти ма ли за град 

Ати ну. Свој при мат тре ба ло је да до ка жу ве ћом ко ри шћу ко ју ће гра ду до не ти. По си дон сво-
јим тро зуп цем отво ри у пе ћи ни из вор во де, а Ати на у ис тој пе ћи ни за са ди ма сли ну, Ке кроп 
и Ати ња ни као су ди је из ја ве да ма сли на до но си ве ћу ко рист. Та ко је град при пао Ати ни и 
по њој до био име. По зна та је и при ча да је Апо лон одрао жи вог са ти ра Мар си ју, ка да се овај 
усу дио да се са њим так ми чи у сви ра њу на фру ли.
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и Оди сеј, бо ре се Хо мер и Хе си од, па Ес хил и Еури пид, у дру гих пе сни ка и 
бе сед ни ка, а ови се опет из ме ђу се бе над ме ћу у сјај ним бе се да ма и го во ри ма 
на су ду и по ста ју учи те љи пар ла мен тар не и ју ри стич ке ве шти не у рас пра-
вља њу. А са бе сед ни ци ма и пе сни ци ма опет се над ме ћу фи ло зо фи18…

У је лин ском све ту ра ђа се (као уоста лом и са мо хри шћан ство)19 бо го-
слов ско-фи ло зоф ска спе ку ла ци ја ота ца Цр кве ко ја, у сво јој осно ви, та ко ђе 
го во ри о бор би до бра и зла, од но сно Бо га и Са та не, о чо ве ко вом па ду и мо-
гућ но сти ма ње го вог из ба вље ња. На и ме, по Но вом за ве ту ђа во, ко ји се на-
зи ва „зао дух или са та на“, је сте онај ко ји је ро до на чел ник или ви нов ник 
гре ха и ко ји при вре ме но по се ду је власт над смр ћу (Јев. 2,14). „Ра ди то га се 
ја ви Син Бо жи ји да ра зо ри де ла ђа во ла“ (Јов. 3,8:). Иако зло не ма сво је он то-
ло шко по сто ја ње, оно (као грех) има сво је по сто ја ње у из во ље њу. Јер, Бог је 
чо ве ка са здао сло бод ног и са мо вла сног и ста вио га пред из бор до бра и зла. 
А за до бро ће се из бо ри ти ако се опре де ли да слу жи Прав ди и пре би ва у 
Исти ни. За то је по треб но, пре све га, да во ди стал ну бор бу са са мим со бом 
и да са вла да са мо га се бе.

Бор ба са са мим со бом

У тра га њу за пра вом ети ком жи во та и истин ским људ ским вр ли на ма, 
вр ло ра но се ја ви ла ми сао о аске зи као по кре тач кој бор би про тив зла у свим 
об ли ци ма и про тив свих ис ку ше ња. Аске за је са став ни део ра зних фи ло зоф-
ских и ре ли гиј ских уче ња и пра ва ца: ђа и ни зма, ки ни зма, сто и ци зма, хри-
шћан ства.

 Мо на шко под ви жни штво пра во слав них хри шћа на је сте, пре све га, 
те шка и му ко трп на бор ба са са мим со бом. Мо нах је бо рац, под ви жник, ко ји 
про во ди жи вот у под ви гу ду ше и те ла. Он се бе сма тра атле том про тив са мог 
се бе. Св. Апо стол Па вле је био пр ви ко ји је овај на пор за до сти за ње са вр шен-
ства упо ре дио са бор бом на тр ка ли шту. У Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма 
(24) он ка же: „Не зна те ли да они што тр че на тр ка ли шту, сви тр че, а је дан 
на гра ду до би је? Та ко тр чи те да је до би је те (25). Сви ко ји се на утак ми ца ма 
бо ре уз др жа ва ју се од мно гих ства ри, и они то чи не да до би ју рас па дљив 
ве нац; а ми да чи ни мо то за ве нац не рас па дљив (26). Ја да кле та ко тр чим, 
не као на не по у зда но, и та ко се бо рим, а не као онај ко ји ве тар би је (27) не го 

18 Упор.: М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске књи жев но сти, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства СР Ср би је, Бе о град 1972, стр. 138-139.

19 Ов де ва ља ис та ћи да по ја ву хри шћан ства не би тре ба ло схва та ти као син те зу из ве-
сних пред о се ћа ња, на го ве шта ја и то ко ва ко ји су му прет хо ди ли. Исто ри ча ри и дру ги ис тра-
жи ва чи, ка же Лав П. Кар са вин, углав ном па да ју у сво је вр сну зам ку, јер се та ко при кри ве но 
од ри чу ње го вог ап со лут ног зна ча ја, то јест ње го ве бо го от кри ве но сти. Тре ба под се ти ти да 
су и бу дућ ност и про шлост од ре ђе ни хри шћан ством (оно је не што ап со лут но но во). Ви де ти: 
Лав П. Кар са вин, Све ти оци и учи те љи цр кве, Злат на гра на, Сом бор 1997.
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мо рим те ло сво је и уз др жа вам га, да не бу дем ја сам из ба чен по што сам дру-
ги ма про по ве дао”.

Је дан од нај ве ћих под ви жни ка био је Св. Јо ван Ле ствич ник, игу ман 
Си нај ски, ко ји је 40 го ди на во дио уса мље нич ки жи вот у жар кој љу ба ви, за-
па ље ној ва тром бо жан ске љу ба ви, и о то ме оста вио сво је пи са но све до че ње 
под на зи вом Ле стви ца.

Да је та уну тра шња бит ка, бит ка са са мим со бом, нај ва жни ја (и тек кад 
ту бит ку до би је мо до би ће мо и ону про тив сво јих про тив ни ка) ви ди се из 
ре чи ко је је из ре као наш Св. Са ва Не ма њић: „...Бо ри мо се, пре тр пи мо, под не-
си мо хра бро, при си ли мо ма ло се бе... Јер ни ко ле нив ни је ни ка да по сти гао по-
бе ду, ни ти је ко год спа ва ју ћи и са ња ју ћи по бе дио сво га рат ног не при ја те ља; 
оних су по бед ни вен ци ко ји до бро тр че ко ји се тру де, ко ји се бо ре, ко ји из-
др же тру до ве од бор би. Кроз мно ге не во ље, ка же нам Го спод, ва ља нам ући 
у цар ство не бе ско... Што сте чу ли и на у чи ли не од сту пај те то да чи ни те”.20

Ње го ше во по и ма ње би ћа бор бе

Па жљи во иш чи та ва ње Ње го ше вих по ет ских оства ре ња по ка зу је нам 
да он бор бу ви ди као су штин ску од ред ни цу то та ли те та све та. Она је сву где 
при сут на: у сфе ра ма ме та фи зич ког и он то ло шког (у оно стра но сти, у ва се-
ље ни и при ро ди као бо жи јој тво ре ви ни); за тим на ан тро по ло шко-ег зи стен-
ци јал ном под руч ју бив ство ва ња (бор ба за прав ду и сло бо дан жи вот); на 
по љу ети ке (бор ба да се бу де чо век у уз ви ше ном сми слу, упр кос ра зним 
не га тив ним окол но сти ма и сла бо сти ма), као и на те ре ну опле ме ње не аго ни-
сти ке (на род но и ви те шко над ме та ње, ме ђу соб на бор ба иде ја ма и ре чи ма). 
Све сво је из ре че не ми сли о бор би, ко је је уткао у сти хо ве (ве ћих или ма њих 
це ли на), Ње гош ши ре ве зу је и пре пли ће са те мат ско-пој мов ним де тер ми-
нан та ма ра зних при род них и жи вот них фе но ме на: све тло сти и та ме, до бра 
и зла, љу ба ви и мр жње, гне ва пра вед но га, по бу не, ра та, си ле, прав де и не-
прав де, по ра за и по бе де, ми ра, стра да ња, смр ти и вас кр се ња. Ме ђу њи ма 
вла да ју стал ни узроч но-по сле дич ни од но си и ме ђу соб на сме њи ва ња, па је 
ствар но или по тен ци јал но при су ство бор бе су шта стве на од ли ка све га по-
сто је ћег. Да кле, код Ње го ша се мо гу на ћи сви по зна ти ста во ви о бор би, ко ји 
су од ра ни је при сут ни у фи ло зоф ским и бо го слов ским про ми шља њи ма, али 
им он да је је дан но ви, осо бен из раз и пе чат соп стве ног ин ди ви ду ал но-лич но-
сног по и ма ња и до жи вља ва ња.

 У са гле да ва њу Ње го ше вих ми са о них ста во ва о би ћу бор бе мо же се 
кре та ти са раз ли чи тих по ла зи шта. Али, да би не ки од тих при сту па имао 

20 Из По сла ни це упу ће не игу ма ну и мо на си ма ма на сти ра Хи лан да ра; пре у зе то из 
књи ге Пре дра га Ми ло ше ви ћа, Све ти рат ни ци, Деч је но ви не – Гор њи Ми ла но вац, Је дин ство 
– При шти на, 1989, стр. 43.
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пу ну гно се о ло шку ва ља ност, он, пре све га, тре ба да се осла ња на де дук тив-
ни ме тод, то јест на ми са о ни ход од нај оп шти јих утвр ђе них пре ми са ка по-
себ ним за кључ ци ма ко ји из њих сле де. У скла ду са ти ме, би ло би до бро, 
нај пре, по ћи од Ње го ше ве бо го слов ско-ме та фи зич ке уду бље но сти и усред-
сре ђе но сти на ово пи та ње, али ни је по гре шно ни да се од го ва ра ју ћа ва жна 
са гле да ва ња пр во на пра ве са ње го ве фи ло зоф ско-по ет ске осма трач ни це.21 
Сва ка ко, за це ло вит увид у на ве де ну про бле ма ти ку нај бо ље је ка да се ус по-
ста ви при ме ре но ком би но ва ње оба ова пу та. 

 Обич но, ве ћи ни ис тра жи ва ча, нај пре, па да у очи пе сни ков фи ло зоф-
ско-хе ра кли тов ски на чин у до жи вља ва њу све та, као све о бу хват ног и трај ног 
ра та, где се, пре све га, има ју у ви ду по зна ти сти хо ви из Гор ског ви јен ца:

„Св’јет је овај ти ран ти ра ни ну
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
у њ ра ту је ду ша са ти је лом,
у њ ра ту је мо ре с бре го ви ма,
у њ ра ту је зи ма и то пли на,
у њ ра ту ју вје три с вје тро ви ма,
у њ ра ту је жи ви на с жи ви ном,
у њ ра ту је на род са на ро дом,
у њ ра ту је чо вјек са чо вје ком,
у њ ра ту ју дне ви са но ћи ма,
у њ ра ту ју ду си с не бе си ма.“
(сти хо ви 2499-2510) 

Ове ле по по ре ђа не по ет ске сли ке ка зу ју нам, на из ра зит и су ге сти ван 
на чин, да се све што по сто ји на ла зи у ве чи том су ко бља ва њу. Ра ди се о стал-
ној и не из бе жној бор би су прот но сти, где је увек „би ти јед но или дру го“ 
(635). Крат ко ре че но, Ње гош свет до жи вља ва као јед но ве ли ко бо ји ште, у 
ко јем /“Не ма то га ко с’ не бо ји че га“/ исто,1503), и у ко јем све вр ви од на па-
да ча и бра ни те ља, па за то:

„Све при ро да снабд’је ва оруж јем
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Остро осје од бра њу је кла сје,
тр ње ру жу бра ни очу па ти,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
зу бо вах је ту ште из о стри ла
а ро го вах ту ште за ши љи ла;”
(исто, 2301-2307)

21 По зна то је да је Ње гош био упу ћен у је лин ску фи ло зо фи ју и да се (углав ном пре ко 
ру ских пре во да) упо зна вао са фи ло зоф ским раз ми шља њи ма Пи та го ре, Пла то на, Епи ку ра 
и дру гих.
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Али, по ред ме ђу соб не и не пре кид не бор бе, сву да по сто ји и сво је вр сно 
је дин ство тих су прот но сти:22

„Ча шу ме да јошт ни ко не по пи,
што је ча шом жу чи не за гр чи,
ча ша жу чи иште ча шу ме да,
сми је ша не нај лак ше се пи ју.“
(исто, 563-566)

Чак и кад на из глед вла да ју мир и хар мо ни ја (и у при ро ди и у дру штву), 
увек је при сут но при кри ве но од ме ра ва ње сна га ме ђу про тив ста вље ним стра-
на ма: /„Мо ре се је за јо са ло, упи ре се с бре го ви ма“/, (Ш. м., 347-348) или се, пак, 
ра ди о на го ве шта ва њу но вих су да ра: /„При пра вља се док од јед ном пук не“, 
(Г. в., 1891)

У про тив те жи ра та и ми ра, мир је са мо при ви дан за стој и за тиш је пред 
но ве су ко бе, по што је не мо гу ће трај ни је ста ње у ко јем би мо гле ег зи сти ра ти 
не спо ји ве су прот но сти, па да „ујед но“ бу ду и „ов це и кур ја ци“. Јер, ако би стал-
но вла дао мир, по ста вља се и на из глед па ра док сал но пи та ње: „ка ко би смо 
без ра та жи вје ли“ (Ш. м., 355). Овај њи хов спе ци фи чан ме ђу од нос се об ја-
шња ва и на сле де ћи на чин: /„Мир без ра та, ствар је од по дру ге“. (исто, 332)

Ње гош, по ред оста лог, да је и соп стве но обра зло же ње и (оправ да ње) 
по сто ја ња бор бе (као све при сут ног фе но ме на), кроз ис ти ца ње пој ма кон тра
ста, што се у идеј но-те о риј ском сми слу мо же под ве сти под јед ну вр сту 
те о ди ке је:23

„Без остри јех зу ба лед не зи ме
би л’ то пли не бла гост по зна ва ли“
 (Л. м., 165-166)

Са гла сно то ме, он нас под се ћа да бор ба мо же има ти и сво ју пре по ро ди-
лач ку уло гу:

„Иза ту че ве дри је је не бо
иза ту ге би стри ја је ду ша
иза пла ча ве се ли је по јеш.“
(Г. в., 778-780)

22 У Хе ра кли то вом фраг ме на ту 88, те мат ски по све ће ном је дин ству су прот но сти ка же 
се: „Јед но исто пре би ва у на ма, жи во и мр тво, буд но и оно што спа ва, мла до и ста ро, јер 
је то кад се про ме ни оно, а оно кад се про ме ни то“.

23 У Лајб ни цо вој Те о ди ке ји, где се ус по ста вља ју че ти ри основ не ре ла ци је о од но си ма 
до бра и зла, по ред це ли не, ре ла тив не ме ре и мо ти ва за уса вр ша ва ње, го во ри се и о кон тра
сту. Ово је ста ри ар гу мент ко ји на ла зи мо и код Пла то на и Ав гу сти на.



341

Ко нач но, из бор бе су прот но сти ра ђа се хар мо ни ја све та, па Ње гош ис-
ка зу је сво ју за хвал ност Твор цу за „све ди во те не ба и не бе сах“ (Л. м., 171) и 
за све ле по те при ро де, ко ја об у хва та не пре глед не про сто ре, ко ји су за се ја ни 
„св’је тлим ша ро ви ма ка ко ка пља би стре“ (Ми сао, 51) и где је све у са вр ше-
ном скла ду.

На ве де ни Ње го ше ви пер цеп тив ни и фи ло зоф ско-кон тем пла тив ни ис-
ка зи о бор би као све оп штој по ја ви у бив ство ва њу све та не мо гу се пој ми ти 
у свом це ло ви том зна че њу, ако се не на сло не на пе сни ко ву бо го слов ско-ме та-
фи зич ку ви зи ју кр ва ве „бор бе не бе сне“ из ме ђу Бо га и Са та не, из ко је сле ди 
мно го дру гих по себ них и из ве де них исти на. Спев Лу ча ми кро ко зма је у це-
ли ни по све ћен те ми Са та ни ног на ср та ња на Бо га и ме та фо рич ном су ко бља-
ва њу зла и до бра, прав де и не прав де. По што Са та на не при зна је ни ка ква пра-
ви ла бор бе: /„Зло је ње му је ди на утје ха“ (I, 293)/, Бог, ко ји је „прав дом окру њен“ 
(III, 211) и ко ји, као сво је оруж је, ко ри сти „гњев пра вед ни“ (230) по ка зу је се 
над моћ ни јим од Са та не : /„Ко да с то бом, оче, си лу мје ри“ (308)/ и по бе ђу је 
ње го ве ле ги о не де мо на у бор би „што је не бо три дни ко ле ба ла“. (VI, 107)

Мо же се за кљу чи ти да је ова бор ба, по Ње го шу, осно ва укуп не чо ве ко ве 
бор бе, јер Бог, пу тем прав де, ко ја је „ру ком твор ца осве шта на“ (I, 11), увек 
обез бе ђу је ко нач ну по бе ду пра вед ни ка. Дру гим ре чи ма, од прав де не ма ни шта 
ја че:

„Све су си ле мр тве и ни шта ве
за оно га ко ји пра во ми сли“
(Ш. м., дјеј стви је II, 345)

Да ка ко, Бо жи ја си ла (ко ја је у са гла сју са Бо жи јом прав дом) је сте нај ја ча:

„Бож ја си ла сва шта смр вит мо же
и до би ти оно че са неј ма“
(исто, 320)
Ја ке су, та ко ђе, и при род не си ле:
„Стра шна во да ка да уз би је сни,
кад над ви си нај ви шу бре жи ну,
пре ва ли је и пу стош учи ни“
(исто, 532)

Сва ка ко, у од но су на њих, људ ске су „до ста си ле сла бе“ (исто, 320). 
Али, у људ ском дру штву (као и ме ђу жи во ти ња ма) при сут на је јед на по себ-
на вр ста си ле, ко ја се ма ни фе сту је та ко да сна жни ји вла да ју над сла би ји ма 
/„Кад је ви ши не ка је и ја чи“/ (Г. в., 1209), од но сно да се пра во ја че га (ис кљу-
чу ју ћи, при том, чо веч на на че ла) сма тра ре гу лар ним при род ним пра вом.24

24 Со фист Ка ли кле је го во рио о „пра ву ја че га“ и био за ступ ник „ети ке си ле“.
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„Вук на ов цу сво је пра во има
ка’ тир ја нин на сла ба чо вје ка“
(исто, 616)

Ме ђу тим, где год „ум на си ла тор же ству је“, (исто 2312) уте ме ље на на 
Бо жи јој прав ди, она зна да:

„Ко ме за кон ле жи у то пу зу
тра го ви му смр де не чо вје штвом“
(исто, 1155-1156)

На кра ју, на кон ова квих пре до че них ис ка за, сле ди Ње го шев убе дљив 
за кључ ни став, ко ји тре ба да пред ста вља упо ри ште сва ке пра вед не бор бе:

„ал тир јан ству ста ти но гом за врат
до ве сти га к по зна ни ју пра ва,
то је људ ска ду жност нај све ти ја!“
(исто, 618-620)

У скла ду са ти ме, ни је нео бич но да се бор ба за прав ду и сло бо ду до-
жи вља ва као „свет ко ва ње“ (Вук Ми ћу но вић). А, ако чо век у тој пра вед ној 
бор би „за слу жи име ча сно“, он је ис пу нио свој за да так.

Бор ба је, на рав но, по ве за на са стра да њем и смр ћу. Али од ка да је Исус 
Хри стос „вас кр се њем смрт по ра зио“ (Л. м., VI, 278), он да је, са мим тим, и 
стра да ње „кр ста до бро дје тељ“ (Г. в., 2324) за сва ко га ко стра да за прав ду 
и исти ну. Јер, на по слет ку, ни „вас кр се ња не би ва без смр ти“ (исто, 2351).

Са бор бом су те сно по ве за ни и по бе да и по раз. Ем пи ри ја жи вље ња нам 
по ка зу је да онај ко ји по бе ди уста но вља ва пра ви ла ко ја ње му од го ва ра ју: /
„Куд пре тег не, нек ра ди што мо же“/, (Ш. м., II, 89) од но сно та пра ви ла се 
че сто и под ра зу ме ва ју и до би ја ју оп ште ва же ње, ко је се ме та фо рич ки из ра-
жа ва кроз ис каз: /„ја је здра во до би је сло мје но!“/. (Г. в., 939). Али, ако по бе ди 
зло, ко је је увек /„ад ски спо мен све зе са Са та ном“/ (Л. м., VI, 100), он да се 
са њи ме ни ка да не тре ба ми ри ти, не го тре ба ста ти уз Оно га ко је „Син до
стој ни оца пре вјеч но га“ (исто, 265), ко ји са ти ре сва ку „зло бу и тир јан ство“ 
(исто, 165) и ко ји је „по бед ник у свим бор ба ма и бит ка ма до кра ја вре ме на“.25

До ду ше, не ка да зло, са мо по се би мо же да бу де и по кре тач до бра (мо же 
да иза зо ве до бро):

„Удар на ђе искру у ка ме ну,
без ње га би у кам оча ја ла.“
 (Г. в., 2322-2323) 

25 По гле да ти: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, По сла ни ца Хри шћан ској омла дин ској кон фе рен
ци ји у Ам стер да му 1939, стр. 99-101.
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У ства ри, сва Ње го ше ва ети ка и је сте не ми ре ње са злом, док год по сто-
ји ста ње у ко јем је /„Враж ја си ла од свуд окло пи ла“/ (исто, 646) ) и док год ту 
си лу „лу да сле пост во ди“ (По ла зак Пом пе ја 28). Исто вре ме но, та ко из ра жен 
етос под ра зу ме ва и не ми ре ње са из дај ством, под ло шћу и ку ка вич лу ком (као 
пра ти о ци ма зла). Ка да се све то има у ви ду он да је са свим ра зу мљи во што 
из ова квог гле ди шта про из ла зи чу ве но и од луч но опре де ље ње вла ди ке Да-
ни ла (на кон те шке ми са о не бор бе са са мим со бом), ко је је ис ка за но у Гор ском 
ви јен цу ре чи ма: „Не ка бу де бор ба не пре ста на“ (658), па и по це ну „стра да
ни ја“ и ве ли ких жр та ва „пред ол та ром цр кве и пле ме на“ (655).

Нај кра ће, мо же се ре ћи да су Ње го ше ва етич ка опре де ље ња сва про же та 
бо го љу бљем, прав до љу бљем, ро до љу бљем и вр ли но љу бљем. Нај ве ћи мо рал-
ни узор бор бе за сло бо ду је Ми лош Оби лић. За то се Ње гош, кроз лич ност вла-
ди ке Да ни ла, и обра ћа Цр но гор ци ма ре чи ма ко је увек тре ба има ти на уму:

„Су чим ће те изић пред Ми ло ша
и пред дру ге срп ске ви те зо ве.“
(Г. в., 76-77)

Ове ре чи има ју циљ да под се те на то да по ред то га што сва ко „у онај 
дан“ тре ба да да до бар од го вор „пред Го спо дом, пра вед ним су ди јом“ (Тим. 
II, 4. 7), то тре ба да учи ни и пред Ми ло шем, као сим бо лом под ви га, ју на штва 
и стра дал ни штва.

С дру ге стра не, сва ко тре ба да па зи да га не спо пад не „бру ка Бран ко
ви ћа“ (Г. в., 2423), па да му се (као) ка тој „не вјер ној ку ћи“ траг „по пр сту 
ка жу је“ (исто, 1053–1054). 

Срод но ста ро грч кој аго ни сти ци, Ње гош, та ко ђе, го во ри и о бор би у 
ње ном опле ме ње ном, так ми чар ском сми слу, као на чи ну ви те шког и људ ског 
над ме та ња, у сна зи, бр зи ни и ве шти ни, чи ме се про ве ра ва ју спо соб но сти 
ко је су нео п ход не и у ра ту и у ми ру:

„Спо соб но сти сво је да ку ша ју,
си лу ми шце и бр зи ну но гах,
стри је ља њем да се над ма шу ју
и сје че њем у оп кла ду пле ћах“; 
(исто, 98-101)

Из пре до че них сти хо ва (као и оних ко ји сле де) мо же мо да се оба ве сти-
мо о не ким та да шњим вр ста ма над ме та ња (так ми чар ским ди сци пли на ма), 
од но сно са мим ре зул тат ским до ме ти ма оних ко ји се над ме ћу.

„ско чи с мје ста че тр на ест но гах,
а из тр ке два дест и че ти ри;
по три ко ња за го на пре ско чи.“
(исто, 1976-1978)
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Са жи вља ва ју ћи се са бор бом у све о бу хват ном сми слу, Ње гош се, по ред 
освр та на раз не вр сте „мег да на“ (у при ро ди и у дру штву), свој ски ба ви и 
су че ља ва њи ма ко ја се ти чу „ди ва на“ и бор бе ре чи ма. Јер, /„при ча ње је ду ши 
по сла сти ца“ (Ш. м., II, 557), чи ме се, кроз раз го вор и су коб ми шље ња /„А с 
че са се то ма ло сва ди сте“?/ (Г. в., 357), нај бо ље про се ја ва ју иде је и до ла зи 
до од го ва ра ју ћих ре ше ња ва жних за људ ско би ти са ње. За то ни је нео бич но 
да је он и Гор ски ви је нац и Шће па на ма лог пи сао у ди ја ло шкој фор ми, уво-
де ћи у раз го вор раз ли чи те ли ко ве, чи је сво је вр сно вер бал но „ма че ва ње“ 
до при но си по сти за њу и дра ма тур шког и ду хов ног на бо ја у овим по ет ским 
тво ре ви на ма. 

Да кле, на кра ју, мо же мо за кљу чи ти да Ње гош сво ју он то ло ги ју, гно се о-
ло ги ју и ети ку бор бе за сло бо ду гра ди и раз ви ја на уни вер зал ним је ван ђељ-
ским и фи ло зоф ским кон стан та ма, са гле да ва ју ћи их кроз оп ти ку на род не 
му дро сти и тра ди ци је, али и у скла ду са на че ли ма про ис те клим из соп стве не 
ду хов не гла ди и упи та но сти, као и из про роч ких да ро ва од Бо га до би је них.
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Jovo Radoš

FIGHT AS THE ESSENCE OF THE WORLD IN NJEGOŠ’S POETRY

S u m m a r y

Theological-metaphysical and philosophical-ontological insight into Njegoš‘s po-
etic works shows that he sees fight as the essential element of the totality of the world. 
The fight is omnipresent: beyond reality, in the universe and nature as God‘s creations; 
in the anthropological and existential field of existence (fight for justice and freedom in 
life); in the field of ethics (fight to be human in the ultimate sense despite various negative 
circumstances and weaknesses); then in the field of refined agonisticism (people‘s and 
knightly tournament); as well as in dialectical ‚fencing‘ with ideas and words.

All thoughts and conceptions of the essence of fight Njegoš developed according 
to the universal evangelical and philosophical truths, viewing them through the lens of 
folk wisdom and traditions, but also in accordance with the principles derived from his 
own spiritual hunger and questioning, as well as from all-seeing gifts of God.
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Часлав Д. Копривица

ЊЕГОШ КАО МИСЛИЛАЦ СРПСКЕ  
СИТУАЦИЈЕ И СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА*

На мје ра ово га тек ста је сте да ва ње под сти ца ја освје тља ва њу зна ча ја 
књи жев но-фи ло соф ског дје ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша за ра зу ми је ва ње 
по ви је сног по ло жа ја и жи вот но-ду хов не си ту а ци је срп ског на ро да у ври-
је ме тур ског роп ства, од но сно бор бе за осло бо ђе ње од ње га. Те за ко ју 
ов дје же ли мо да за сту па мо је сте да је сво јом књи жев ном ре флек си јом 
на ше пред мо дер не ситуaције Ње гош су штин ски до при нио „ис ки ва њу“ 
на шег мо дер ног иден ти те та. То је омо гу ће но пре у зи ма њем ми то ло шке 
сви је сти из срп ске епи ке, нај ва жни јег свје до чан ства срп ског ра зу ми је ва ња 
соп стве ног жи во та под Тур ци ма, ко ју је Ње гош на ди шао, а ти ме ујед но и 
очу вао, до во де ћи је до ни воа мо дер не исто риј ске са мо о сви је шће но сти.

Кључ не ри је чи: Ње гош, иден ти тет, си ту а ци ја, мо дер ност, исто ри ја, 
епи ка, мит

За што је Ње гош ве лик? За то што је пи сац-ми сли лац на шег иден ти те та 
– и у сми слу ge ni ti vu so bi ec tu vus-а и сми слу ge ni ti vus su bi e cvi tus-a. Он, да кле, 
ни је са мо пи сао о на шем иден ти те ту, не го га је ус по ста вио, сво јим пи са њем 
из но ва ис ко вао. Он је уки нуо на шу, мје ре но европ ским по ви је сним ча сов-
ни ком, „ра но мо дер ну“ иден ти тет ску „пра зни ну“, пре мо стио на сил ну це зу-
ру на ше по ви је сти ко ју је иза звао тур ски, под јед на ко по губ ни упад у на ше 
зе мље и у на шу сви јест, те, на од ре ђе ни на чин, по ку шао да „по ве же“ срп ску 
са вре ме ност сво је га до ба са ма гло ви то-ис ки да ним сје ћа њем на наш сред њи 
ви јек. Ње гош ни је са мо пре по зна ва њем и до во ђе њем до ри је чи на ше суд би не 
из но ва дао тек јед но „ви ђе ње“ нас, не го је био и онај ко ји нам је то у ми сао 
и осје ћа ње улио – и уто ли ко уоб ли чио до тад си ро ву по ви је сну гра ђу на шег 
би ћа.

А мрач ним ото ман ским сто ље ћи ма, све до Ње го ша, упр кос не про ла зном 
зна ча ју Не ма њи ног и Са ви ног прег ну ћа на уте ме ље њу срп ске на род но сне 

*1Ова студија резултат је ауторовог рада на пројекту Историја српске философије (ев 
бр. 179064) Министарства науке и технологије Републике Србије за 2013.
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сви је сти, нас као нас ви ше, од но сно још не ма. Ка ко? У ври је ме Це тињ ског 
вла ди ке на ше по ви је сно ис ку ство ста ја ло је у зна ку пат ње и ни је мо сти пред 
сра мо том, ужа сом, бе сми слом тур ског роп ства.1 У та квој си ту а ци ји, пер-
цеп ци ја бу дућ но сти не по сто ји, хо ри зонт по ви је сног оче ки ва ња је пра зан 
– ако не ра чу на мо „вјеч ну“, на кра ју ес ха то ло ги зо ва ну на ду да ће не пре кид не 
бу не и устан ци про тив Ту ра ка јед ном уро ди ти пло дом, што се, као што зна мо, 
на кра ју и де си ло. Тур ци су из вр ши ли бри са ње тра го ва при сут но сти срп ског 
сред њег ви је ка – не то ли ко ин тен ци о нал но, а то су, без сум ње, уве ли ко ра ди-
ли, ко ли ко осје ћа јем не под но шљи во сти ис ку ства роп ства под ино вјер ци ма 
дру ге ра се, те не са мјер љи во сти тре нут ног ста ња са оним што би ја ше при је 
Осман ли ја. Ипак, то на ше прет ко сов ско ми ни је мно го до пи ра ло до по ко-
сов ске на род не сви је сти, бу ду ћи да у њој ни је би ло „пле мић ког сје ћа ња“, јер 
плем ство је, уз свје штен ство, у сред њем ви је ку би ло је ди но ко је је мо гло 
би ти но си лац сје ћа ња, а оно је из срп ских зе ма ља нај при је не ста ло.2 За то, у 
ду гим ви је ко ви ма роп ства је ди но што смо „има ли“ је сте би ло сје ћа ње на 
„злат ни“ сред њи ви јек, ко ји је био „зла тан“ са мим ти ме што ни је био „тур ски“, 
што је био дру га чи ји од „тур ске“ са да шњо сти.

Али ко лек тив не, тра у мом жи во та под Тур ци ма по сре до ва не ме мо ра би-
ли је ни је су, ја сно, би ле аутен тич ни на ста вак жи вље ња и сје ћа ња оних ко ји 
су пред во ди ли дру штве ни и ду хов ни жи вот у срп ском сред њем ви је ку, не го 
је то би ла на кнад на ре кон струк ци ја про шло сти из ви зу ре че мер не са да шњо-
сти. Ако би смо то мје ри ли да на шњим мје ри ли ма, то би се мо гло на зва ти 
„учи та ва њем“ у про шлост не че га че га у њој ни је би ло – за „по тре бе“ са да-
шњо сти. Ме ђу тим, ово, услов но ка за но, „кри во тво ре ње“ то јед но став но ни-
је мо гло би ти, јер о не че му та кво ме мо же се го во ри ти уко ли ко је ус по ста вљен 
кул тур ни ре фе рент ни оквир уну тар ко је га је мо гу ће уста но вља ва ти (не)
аутен тич ност тумачењā. Ка да је ри јеч о на род ској мит ској сви је сти срп ске 
епи ке, то ни је био слу чај, бу ду ћи да је она ова квим мит ским сје ћа њи ма тек 
би ла ус по ста вља на, а ти ме и не ка (ет нич ка) „сли ка сви је та“, уну тар ко јег је 
на кнад но мо гло да се по ја ви пи та ње о при мје ре но сти ли не при мје ре но сти, 
од но сно о „исти ни“ и „из ми шљо ти ни“.

А Ње гош, ко ји је до шао на кон вре ме на у ко јем је у на шој ми-сви је сти 
по сто ја ла са мо епи ка, пред ста вљао је исти ну (у Хе ге ло вом [G. W. F. He gel] 
сми слу) на шег мит ског сје ћа ња – на и ме, за то што је мит ску сви јест, ко ја не 
раз ли ку је се бе и ре ал ност, ко ја сво ја ту ма че ња не ви ди као ту ма че ња, а још 

1 О то ме ви дје ти у по мно го че му и да ље мје ро дав ном Ан дри ће вом док то ра ту из 1924: 
Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не, Бе о град 2009, стр. 25/26 
и 50.

2 По сто ји мит, а мит је не ко ли ко сто ље ћа био го то во је ди на исти на ко ју смо има ли, да 
се дио плем ства из ста ре Цр не Го ре по ву као у пла ни не, по ми је шао с на ро дом, по стао со ци-
јал но не ви дљив – што је би ло ва жно, јер је то био на чин да се за шти те од Ту ра ка, ко ји су 
на ро чи то обра ћа ли „па жњу“ на њих. Мо гу ће је да је то „не ви дљи во плем ство“ у це тињ ским 
бр ди ма и раз гор је ло дух от по ра и по нов ног осло бо ђе ња.
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ма ње као сво ја – до вео до ста ва са мо ре флек си је. Он је срп ско по ви је сно 
др жа ње се бе не свје сне, тра у ма тич не сви је сти о про шло сти и са да шњо сти 
до вео до ста ва тра гич не по ви је сне са мо сви је сти. За то је Ан дрић у пра ву 
ка да ка же да је Ње гош „тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли“, да кле жи ви са у че-
сник ду хом и дје лом, а не са мо њен на кнад ни опје ва лац.

А ка ко се мит ска сви јест уоп ште мо гла по ја ви ти у ври је ме ка да јој, мје-
ре но кул тур но по ви је сним вре ме ном (Евро пе), ни је био тре ну так? Мит је, 
зна мо, при ча о по чет ку за јед ни це ко ја се при по ви је да ка да она тре ба да от-
поч не сво је по ви је сно по сто ја ње или, као што је код нас слу чај, ка да јој се 
би ће и ис ку ство, усљед ко ло сал не тра у ме, „ис пра зни“ и ка да тре ба по че ти 
ис по чет ка. То је, с јед не стра не, по ви је сна ано ма ли ја, али с дру ге стра не 
ду хов на дра го цје ност ко ја је спа сла од из у ми ра ња нас као Ср бе – у сво ме 
пам ће њу. На род на, до ње го шев ска мит ска сви јест Ср ба би ла је исти ни та, 
не за то што је она од го ва ра ла исто риј ским чи ње ни ца ма, јер, као што да нас 
зна мо, то по не кад ни је био слу чај, не го за то што је она уоп ште ус по ста ви ла 
ре фе рент ни оквир ис ку ства сви је та, на кон че га се тек мо же го во ри ти о исти-
ни то сти. При је мит ске сви је сти за чо вје ка не ма ни че га, па ни раз ли ке из ме ђу 
исти не и не и сти не.3 Она тек ус по ста вља по че так на кон ко јег је уоп ште мо гу ће 
го во ри ти о тој ра зли ци. Али да би се она уоп ште мо гла под врг ну ти на уч ној 
апа ра ту ри, по треб но је да нај при је до ђе до са мо сви је сти, да се из ба ви у уто-
ну ло сти у пред мет ни сви јет ко ји је, као не свје сна се бе, са ма ус по ста ви ла. 
За слу га за то при па да бе смрт ном Ње го шу.

Мит ска сви јест из и ску је од ре ђе не со цио-пси хо ло шке фор ме у ко ји ма 
она мо же ус пи је ва ти и цвје та ти, а под Тур ци ма њих је за и ста би ло, бу ду ћи 
да је па дом под тур ску власт и бри са њем аутох то не со ци јал не струк ту ре 
до шло до да ле ко се жне ре ар ха и за ци је. Она је, ако мо жда ни је би ла не из бје-
жна, сва ка ко би ла ра зу мљи ва – као на чин да се под но вим усло ви ма, као за-
јед ни ца, пре жи ви.4 На ди ра њем Ту ра ка ми смо „из ба че ни“ из соп стве не по-
ви је сти, и за то је је ди ни на чин оп ста ја ња би ло вра ћа ње на по чет не, из вор не, 
уне ко ли ко прет по ви је сне фор ме оп ста ја ња, јер ка кво-та кво при бје жи ште из 
из ло же но сти вла да ју ћим си ла ма те ку ће по ви је сти мо гао је да по ну ди са мо 
по вра так у прет по ви је сну ар ха ич ност – и у ду хов ном и у со ци јал ном сми слу, 
из ко је се, на та да „не са вре ме ни“ на чин, жи вје ло про тив те ку ће, тур ко цен
трич не по ви је сти.5 Ар ха ич ност, епи ка – то је био на чин да се пре жи ви пред 

3 О ово ме, на ви ше мје ста, ви дје ти код Па точ ке [Jan Patočka], Из бор из фи ло соф ских 
спи са, Но ви Сад 2013.

4 Ода тле ре три ба ли зо ва ње у Цр ној Го ри, по нов но по се за ње за гу сла ма и слич но.
5 Ср би ко ји су пре вје ри ли на ислам, по сма тра но из ово га угла, би ли су они ко ји су 

за пра во при хва ти ли „по ви је сну ре ал ност“ – као што се и да нас тра жи при хва та ње ко сов ске 
„ре ал но сти“. Оту да ни је ни чу до да се усред са вре ме не по ви је сне си та у ци је при бје жи ште 
не ри јет ко по но во тра жи у ми ту; мит је наш мно го пу та ис ку ша ни обра зац пре жи вља ва ња 
под спо ља шњим, „не мо гу ћим“ око но сти ма, под усло ви ма у ко ји ма се од нас тра же „не мо-
гу ћи из бо ри“, та ко да се уви јек из но ва пра ве ди о бе на „тре зве не“, „ре а ли сте“, на оне ко ји 
„ми сле на бу дућ ност“, и на вјер не за кле тви, на сље ђу, „ми то ма не“...
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не под но шљи во шћу по ви је сног тре нут ка ко ји су дик ти ра ли Тур ци. У ври је ме 
оку па ци је, ка да се гу би ве за са сво јом про шло шћу, мит је је ди но при бје жи-
ште и је ди на при хва тљи ва, истин ска ре ал ност. Срп ска епи ка под Тур ци ма, 
као же ље ни обра зац жи во та, то је жи вље ње у по ви је сти у стал ном бјек ству 
од ње, тач ни је од ње ног те ку ћег ста ња, и при пре ма вра ћа ња у дру га чи ју по ви-
јест, ону и она кву ко ја ће би ти при хва тљи ва за жи вље ње, у ко јој не ће би ти 
Ту ра ка. Епи ка је сте, да кле од би ја ју ћи, по ри чу ћи, не га тив ни mo dus exi sten di 
у усло ви ма не под но шљи ве по ви је сно сти, али је ујед но и при пре ма ње пре-
окре та по ви је сти, соп стве ног вра ћа ња у њу.

То зна чи да је ар хај ско-еп ски обра зац жи во та уна при јед био оро чен и 
да је он мо рао да поч не да би ва пре ва зи ла жен ка да от поч не вра ћа ње у по-
ви јест. То је, ка ко смо ви дје ли, зна чи ло осло ба ђа ње сви је сти од ар хај ске 
суд бин ске ну жно сти, као до жвља ја не у мит но сти роп ства, не сре ће и пат ње, 
а за тим и осло ба ђа ње од „ре ал них“ Ту ра ка. При том је ва жно на гла си ти – и 
то је дру ги, „са вре ме ни“ мо мент епи ке – да је у на сто ја њи ма на осло ба ђа њу 
од за во је ва ча ин спи ра ци ја цр пље на упра во из ду ха нео ду ста ја ња од бор бе 
о ко јем је свје до чи ла епи ка. Но срп ска епи ка, ко ја оди ше ван вре ме но шћу 
од у пи ра ња по ви је сти, из ко је је од су тан сва ки по ви је сни уго ђај (ако не ра-
чу на мо до мит ских ар хе ти по ва „за ле ђе ну по ви јест“ сваг да шњег тла че ња, 
по ни жа ва ња и уби ја ња, те от по ра то ме) – бу ду ћи да је њен ме та фи зич ки 
сми сао су спен зи ја не при хва тљи вог епо хал ног вре ме на – мо ра ла је по че ти 
да по ста је за стар је ла оно га тре нут ка ка да смо по че ли да жи ви мо сво ју по-
ви јест. Да кле, ствар ни ус пје си у бор би за са мо о сло бо ђе ње ко ји су би ли на-
дах њи ва ни јед ним аспек том епи ке – њу као та кву, а не са мо у јед ном ње ном 
ди је лу – по че ли су чи ни ти пре ва зи ђе ном. Ме ђу тим, вр ло је ва жно на ко ји 
на чин се из вр ша ва и ис пу ња ва то за ста ри је ва ње у пре у зи ма ју ћем ста ву пре-
ма епи ци и еп ском обра сцу жи во та; да ли се то ра ди на на чин на ко ји чи ни 
Ње гош, ко ји је пре у зи ма, из ди же на ви шу ра зи ну и до во ди до исти не, ко јом 
ујед но тај обра зац, као пре вла дан, би ва угра ђен у бу ду ћу, мо дер ну срп ску 
по ви је сну сви јест, или се то ра ди на про сто од ба ци ва њем и за бо ра вом епскогā 
и епи ке. Пр ви обра зац је аутен ти чан, а дру ги ни је.

При је Ње го ша, на ша епи ка, упр кос свој сво јој „умјет нич кој“ и „ду хов-
ној“ ве ли чи ни – а „умјет ност“, „дух“ и слич но ни је су ко ор ди на те у ко ји ма 
се она за се бе кре та ла, не го је су на кнад на ви ђе ња (или „учи та ва ња“) – пред-
ста вља не пре кид но по на вља ње не пре ра ђе ног ис ку ства тра у ме, с ко јим се 
на ше ко лек тив но сје ћа ње и ис ку ство за ду го ни је су би ли из бо ри ли. С Ње го-
шем, на ша ко лек тив на сви јест уз ди же се на ви ши ни во, у ра ван сви је сти о 
се би и сво јој си ту а ци ји, те о ње ној ге не зи кроз мрач на сто ље ћа тур ског 
„не пам ти ла“. Уто ли ко, он је, да та ко ка же мо, „фе но ме но лог“ фак тич но сти 
по ви је сне си ту а ци је роп ства и бор бе за сло бо ду. На ше са мо ре флек то ва но 
ми ус по ста вље но је ри јеч ју и дје лом јед но га чо вје ка, што га и ме ђу ге ни ји ма 
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свр ста ва у ма ло број не, јер ри јет ко је ка да је је дан чо вјек сво јим дје лом чи-
та вом јед ном на ро ду „ка зао“ – ко је сте тај на род. За раз ли ку од без број му-
че ни ка из срп ске про шло сти ко ји су сто ље ћи ма при гу ше но и ни је мо па ти ли 
и под но си ли, или уста ја ли, ис тра ја ва ли и ги ну ли, Ње гош нам је пре до чио 
шта смо ра ди ли, ка ко смо би ва ли, ко нач но и шта смо би ли. Он је на шој бор-
би дао сми сао, не та ко што је сво јом ми шљу „те ле о ло шки“ за сно вао на ше 
са мо о сло бо ди лач ке на по ре, не го за то што је сво јим књи жев ним дје лом свим 
уста ни ци ма и рат ни ци ма про шлих сто ље ћа на кнад но при ба вио ин те ли ги-
бил но-сим бо лич ко об лич је, а још ви ше ти ме што је сво јим са вре ме ни ци ма, 
ко ји ма је убр зо, и у ми ру и у ра ту, иза шао на усне, „уса дио“ то ко је су и шта 
ра де, учи нив ши од њих са мо свје сне вòји не, а не оне ко ји са мо ин стик тив но, 
због не под но шљи во сти тур ског јар ма, уста ју на оруж је.

Тре ба још јед ном на гла си ти да је Ње гош на род ску мит ску сви јест до вео 
до исти не не ти ме што ју је кри тич ки пре и спи ти вао – јер он то ни је ра дио, 
ни ти је, ти по ло шки-исто риј ски, уоп ште и мо гао ра ди ти – не го по гла ви то 
сто га што ју је уз ди гао на ра зи ну са мо од но сно сти, да кле пре вео у онај еле-
мент у ко јем по сто ји ја као ја и у ко јем се тек мо же по ста ви ти пи та ње о 
пред мет ној исти ни о сви је ту. Ко нач но, ти ме нас је Ње гош, не са мо оруж јем, 
не го и ду хом, ри јеч ју, по но во упи сао у ред „исто риј ских на ро да“, ако оста ви мо 
по стра ни иде о ло шке на пла ви не ове Хе ге ло ве кон цеп ту ал не кон струк ци је.

* * *
Ње гош, иако пје сник вјеч но сти и надвременскогā, је сте и ми сли лац си

ту а ци је. Шта ви ше, до пр во га до ла зи са мо по ла зе ћи од дру го га. Он се стал но 
ми са о но оба зи ре, мо тре ћи на сво је мје сто ме ђу сво јим су на род ни ци ма, на 
мје сто Цр не Го ре у ње ном окру же њу и на укуп ну, по ви је сну и ме та фи зич ку 
си ту а ци ју сво га до ба. Ње го ве сло же не при ли ке, чи је је освје шће ње од ње га 
и на пра ви ло та ко сло же ну лич ност, че сто се, и то с раз ло гом, ми је ша ју у 
ње го вим си ту а тив но-пје снич ко-ми сли лач ким ре ми ни сцен ци ја ма, та ко да 
по не кад не зна мо да ли он пи ше/пје ва/ми сли о се би, о Цр но гор ци ма/Ср би ма 
или љу ди ма уоп ште. Ево јед ног та квог при мје ра из Лу че:

Ја сам – ка же – сам по се бе био,
Бит по се бе већ ни шта не мо же
На по је ди нач ном пла ну, Ње гош је по све са мо ни кла фи гу ра у срп ској 

ду хов ној по ви је сти. Он се на про сто из ви нуо из ни је ме пу сти ње ано ним них 
сто ље ћа без др жа вља. Ње гов на ста нак је чу до, ње га ни шта и ни ко ни је про-
у зро ко вао, јер ни ка ква ду хов на и „кул тур на кли ма“ у ма ле ној и убо гој Цр ној 
Го ри пр вих де це ни ја 19. сто ље ћа ни је мо гла по го до ва ти по ја ви ова кво га 
ге ни ја. Ње гош се на про сто де сио. Али он ни је био то ли ко из раз не ке „по-
зи тив не“ са др жи не на шег та да шњег би ћа, оно га што је пре би ва ло у на ма, 
бу ду ћи да је то тур ском на је здом на про сто „обри са но“, та ко да су на стра ни 
оно га што би ја смо би ла пре о ста ла са мо два мо мен та: еп ско сје ћа ње и те гоб но 
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ис ку ство са да шњо сти – да кле ис ку ство соп стве не си ту а ци је – ко ја је сво јим 
ужа сом утје ри ва ла у ћу та ње о све му дру го ме. Он је, осла ња ју ћи се од све га 
за те че но га са мо на еп ско пам ће ње, дао ге ни јал ни од-је цај на ше си ту а ци је, 
да кле оно га гдје и ка ко смо би ли, пу стио је по јач ки крик над, „ан тро по ло-
шки“ гле да но, немо гу ћо шћу по ви је сног и ег зи стен ци јал ног ста ња сво јих 
су на род ни ка. Ње го ви су на род ни ци, при је све га они ко је је гле дао око се бе, 
жи вје ли су сва ко днев но у оно ме што је не мо гу ће, нео др жи во – а што је ипак 
не ка ко оп ста ја ло. Ње гош је из ра зио ту, да та ко ка же мо, „са др жи ну без са-
др жи не“ на шег ра но мо дер ног би ћа – и тра у ма тич но сје ћа ње и муч ну си ту-
а ци ју. Еп ско сје ћа ње је до вео до мит ско-свје то твор не исти не, а на шој по ви-
је сној-ан тро по ло шкој си ту а ци ји при ба вио је не про ла зну, ка нон ску фор му, 
чи ме је по ло жио те ме ље на шег мо дер ног иден ти те та.

Да ни је би ло Ње го ша, ми да нас мо жда не би смо зна ли ко смо, јер смо 
то што би ја смо у сред њем ви је ку би ли пре ста ли да бу де мо, а оно ме што смо 
и ка ко смо би ли би ва ли у освит мо дер но га до ба, што нас је та ко бо ље ло – о 
то ме смо, све до Ње го ша, или ћу та ли, или јед но ли ко на ри ца ли. Да он ни је 
про го во рио, да на шем би ћу ни је при ба вио ло гос, ми би смо мо жда по то ну ли, 
бе сми сле на пат ња би нам мо жда угу ши ла сва ко сје ћа ње, и нас, као Ср ба, 
мо гу ће, не би ни би ло.6 Он је ра зор но из ра зио, тј, па ра док сал но, ра зо рио 
пу ко па ће ни штво оно га што је опи је вао, и уто ли ко рас ки нуо са ту пом му ком, 
„из ли је чио нас“ од ни је мо сти и бес плод не пат ње ко ја не „под у ча ва“, као у 
ан тич кој тра ге ди ји, и ти ме отво рио на ци о нал ни хо ри зонт сми сла.

Ње гош, то је глас ко ји се про ло мио из и усред при ти сну то сти си лом и 
не прав дом, и сто љет ним ћу та њем. Ње го ва ви ди лач ка екс пре си ја си ту а ци је 
на шем је би ћу по но во при ба ви ла са др жи ну – та ко што је оно што је смо са кон-
сти ту и сао оним ка ко на се бе – ње го вим очи ма – про гле да смо. Ти ме ни је за-
ли је чен фак тич ки пре кид са за бо ра вље ним сред њим ви је ком, не го је он на-
до мје штен та ко што је на мје сто кон ти ну и те та са про шлим до шао из раз на ше 
по сли је сред њо вје ков не фак тич ке по ви је сне си ту а ци је, чи ме је на ше би ће, 
са свим мо дер но, за сно ва но на шом, а не спо ља ин ду ко ва ном са мо сви је шћу.

Но Ње гош, ко ји се та ко из не бу ха слу чио, без ика кве кул тур не под ло ге 
и прет по став ки – ако из у зме мо пат њу и гу сле – био је као цви јет на за мр злој 
ле ди ни. Оно што се та ко де си, без ика кве при пре ме и без по год ног окру же ња, 

6 Ср би из Вој во ди не и Вој не кра ји не, ко ји ни је су жи вје ли под тур ским роп ством, не го 
у до ста бо љим при ли ка ма, та ко ђе су жи вје ли под ту ђин ском вла шћу, за ко је је њи хов вјер-
ски иден ти тет, по зна то је, био спо ран. Они су се на ла зи ли стал но под ла тент ним, а по вре-
ме но отво ре ним при ти ском на вјер ску кон вер зи ју, ко ја је, као што зна мо из исто ри ја, би ла 
увод и у на ци о нал ну, тј. у пре та па ње у је дан дру ги, исто је зич ни, су сјед ни на род. За те Ср бе, 
ства ра ње срп ске др жа ве, ко је се мо гло де си ти са мо из ба вље њем њи хо вих су на род ни ка од 
тур ског роп ства, би ло је им пе ра тив ко ји би дао сна гу у вјер ско-на ци о нал ном от по ру при-
ти ску ко јем су би ли из ло же ни у Аустро-Угар ској, при ба вља ју ћи му уто ли ко сми сао. Ни је 
за то фра за да су сло бод на Ср би ја и Цр на Го ра би ле „свје ти о ник“ за Ср бе у Аустро-Угар ској. 
Да се то свје тло ни је би ло „упа ли ло“, њи хов иден ти тет ски от пор, во ља на ис тра ја ва њу у 
сво ме срп ству при је или ка сни је би вје ро ват но пре ста ла.
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то обич но уве не или не дâ пло до ве ка кве би мо гло да ти – да се по ја ви ло у 
по год ни јој сре ди ни. Мо жда би Ње гош ду хов но уве нуо да во љом не вје ро ват ног 
слу ча ја, истог оно га ко ји га је об да рио ду хов ном кон сти ту ци јом ко ја се ра ђа 
јед ном у двје сто го ди на, ни је по стао го спо дар Цр не Го ре. И па ра док сал но, 
оно што му је као чо вје ку и умјет ни ку би ло те рет – ко ји он, и по ред по вре-
ме них ма ло ду шно сти, вје ро ват но не би пре дао ни ко ме дру го ме – то је ујед-
но би ло оно што му је омо гу ћи ло да сво јим ду хов ним ис ку стви ма дâ трај но 
об лич је. Као вла ди ка, Ње гош је био тај ко је мо гао не што да по ра ди на то ме 
да се за оно до че га је до ла зио сво јим ду хов ним ис ку стви ма у сре ди ни у ко јој 
је жи вио ство ри ко ли ко-то ли ко под но шљи во окру же ње. За то, за Цр но гор це, 
он је био да но ноћ ни бди тељ оп стан ка и про свје ти тељ оп ста ја ња, а сам је, 
као ми сли лац и лич ност, стал но мо рао ис ку си ва ти са мо ћу.

Са дру ге стра не, срп ски от пор, нај при је у ви ду са мо о сло ба ђа ња Цр не 
Го ре, та ко ђе је био не што са мо ни кло, не што што је на ста ло ни из че га, из ни-
шта ви ла го то во пот пу не збри са но сти сва ке до о то ман ске дру штве не струк ту ре, 
на кул тур ној пу сто ши ко ју су код на шег на ро да оста ви ле Осман ли је. Ипак, 
„бит по се бе“, ка ко ре че Ње гош, успје ло је и Цр но гор ци ма у тур ском мо ру, 
али и про ду хо вље ном Ње го шу ме ђу са мим Цр но гор ци ма ко ји, усред сто-
љет не бор бе за оп ста нак, ни је су ни мо гли има ти слу ха за ње го ве ду хов не 
ди ле ме. Но Ње гош је знао да са мо ни кли от пор, све док не оства ри ко нач ну, 
не са мо вој нич ку не го и ду хов ну по бје ду у бор би за оп ста нак, док се на род 
ко ји се бо рио да оста не и ду хов но не утвр ди, мо же би ти про ла зан. Ви ше сто-
љет но сва ко днев но од у пи ра ње, од ла же ње у бо је ве од ко јих су мно ги би ли 
од суд ни, у ко ји ма се мо ра ло по би је ди ти7 – или јед но став но не ста ти, ан тро по-
ло шки је не под но шљи во, јер је те шко сто ље ћи ма жи вје ти са стал ном сви је-
шћу ра ди кал не при вре ме но сти, пер ма нент не гра нич не си та у ци је, да сју тра, 
јед ног не та ко да ле ког сју тра, нас као нас, ов дје ви ше мо жда не ће би ти. 
Цр но гор ско по ви је сно ис ку ство је сте ис ку ство ра ди кал не кон тин гент но сти 
жи во та, про ла зно сти, не ва жно сти све га свакидашњегā и садашњегā, осим 
оно га што слу жи го лом оп стан ку.

Ње го шу, као са и ску си о цу овог је дин стве ног уго ђа ја цр но гор ско га ви ше-
сто љет ног оп ста ја ња у по ви је сти с осје ћа јем при вре ме но сти од по чет ка по бу-
не до ко нач ног осло бо ђе ња, да кле од кра ја 16. сто ље ћа, не пу них сто го ди на 
на кон па да Обо да 1496, па све до 1878, ко ји је ово ме дао не у по ре ди ви из раз, 
ви ше не го ико ме дру го ме би ло је ја сно ко ли ко је тро шно ово ра ди кал но 
кон тин гент но „би ва ње по се бе“, оп ста ја ње у по ви је сти про тив све га што 
нам из ње при до ла зи, ко ли ко ма ло не до ста је да се ово сва ко днев но са мо над-
ма шу ју ће би ва ње од (те гоб но га) да нас до (не из вје сно га) сју тра на стал ном 
ру бу про па сти утрен рас пр ши. За то је, на су прот „би ва њу по се бе“, по треб но 
обез би је ди ти те мељ оп ста ја ња, скло ни ти се са иви це ур ви не, што нам, ви ди мо, 

7 За то сло ган Сло бо да или смрт! ни је пу ка, ем фа тич на па ро ла, не го не па тво ре ни 
из раз су шти не уста нич ке си ту а ци је Ср ба под Тур ци ма.
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ни до да нас ни је по шло за ру ком. Оно што је „са мо по се бе“ не мо же за ду го 
оп ста ја ти на иви ци по но ра, као оно што ипак пр ко си окол но сти ма, као оно 
што је не ка ко на ста ло иако – за пра во, ре а ли стич но гле да но – „би ти ни је [ни] 
мо гло“, као што се де си ло са са мо о сло бо ђе ним Ср би ма из цр но гор ских бр да.

Cha slav D. Ko pri vit sa

NJE GOSH AS A THIN KER OF SER BIAN SI TU A TION  
AND SER BIAN IDEN TITY

S u m  m a r y

The purpose of this paper is togive impetus to highlighting the importance of liter-
ary and philosophical oeuvre of Petar Petrovich Njegosh for understanding the historical 
position and the spiritual situation of the Serbian people during the Turkish occupation, 
and the struggle for liberation. The thesis we want to present is that by literary reflection 
of our basic pre-modern situation Njegosh gave a substantial contribution to “forging” of 
our modern identity. This is made possible by taking mythological consciousness of 
Serbian epic poetry, the most important testimony of Serbian understanding of own own 
life under the Turks, which Njegosh transcended, and thus at the same time preserved, 
bringing it to the level of modern historical self-awareness.

Key words: Nјegosh, identity, situation, modernity, history, epic, myth
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Милутин Мићовић

ОКУПАЦИЈА И СЛОБОДА  
У ЊЕГОШЕВОМ ДЈЕЛУ

Његош је пјесник унутра шње сло бо де у ко јој се чо вјек осло ба ђа и 
од оне пр ве, ме та фи зич ке оку па ци је и смрт ног за бо ра ва. Ег зи стен ци јал-
на си ли на за ло же на у овом пје снич ком дје лу не по сред но раз от кри ва тај 
пр ви те мељ из ко јег се пје сни ков дух по кре тао. Та хер ме не у тич ка пер-
спек ти ва от кри ва онај вјеч но об на вља ју ћи сми сао Ње го ше вог дје ла, ко ји 
на дах њу је на сло бо ду, не са мо у ре ал но-исто риј ском вре ме ну, не го и у 
оном ду хов но-са знај ном дви гу ко јим раз от кри ва мо пр ве тај не.

Кључ не ри је чи: Бог, зе мља, не бо, искра бе смрт на, огањ, бор ба, оку-
па ци ја, ис ку ше ња, ад ске си ле, Са та на, су прот но сти, по ле ми ка, по бје да, 
сло бо да, тор же ство, вјеч ност, свје тлост

1.

Двjестогодишњица ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Његошa оби ље жа ва се 
с осје ћа њем не са мо пу не ак ту ел но сти, зна ча ја и зна че ња тог дје ла и у на шем 
вре ме ну не го и с осје ћа њем да ће оно има ти та кав зна чај и у бу дућ но сти. 

Ње го во пје сни штво, са би ра ју ћи у се би мно ге ду хов не, кул ту ро ло шке 
и исто риј ске сло је ве, с на гла ше ном ре ли гиј ском и фи ло соф ском ди мен зи јом, 
и да нас се при хва та и чи та као дје ло ко је је ви со ко на ди шло ври је ме у ко јем 
је на ста ло, от кри ва ју ћи онај ду хов ни про стор из ко јег до ла зе ви ша про свје-
тље ња у те ку ћим вре ме ни ма.

Што се ти че срп ског на ро да, Ње го ше во дје ло и ње го ва лич ност би ли 
су, по сљед њих ви јек и по, ње гов нај ду бљи осло нац, на дах ну ће у рас пе ћи ма 
и под ви зи ма и не у по ре ди во нај бли жи иден ти тет ски знак.

Оче ки ва ло би се да по е зи ја еп ског за ма ха, као што је, по гла ви то, Ње-
го ше ва, не ма мје ста за ду бо ка ми стич ка про зре ња, али, гле, то се у ње го вом 
пје сни штву сје ди ни ло. Ње гош је ди рект ни на сљед ник срп ског на род ног епа, 
ко ји је пре о бра же но при су тан у ње го вом дје лу, али је пје сник, тој еп ској 
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ши ри ни и исто риј ској под ло зи, до дао ону ду хов ну ви си ну, и ду би ну, ко ја и 
да нас код чи та ла ца про из во ди вр то гла ва ду хов на от кри ћа.

Ње го ше ва ду бо ка пје снич ка ми сти ка, на ро чи то про ја вље на у Лу чи ми
кро ко зма, ни је слу жи ла да се пје сник и ње го во дје ло одво је од зе мље и вре-
ме на, не го, упра во, да се с тим, гор њим про зре њи ма, још ду бље са гле да ју 
ан ти но миј ске осно ве, не са мо ко смо го ни је не го и ан тро по ло ги је. 

Ин тер пре та тив на по ле ми ка у ње го шо ло ги ји ни је се сми ри ла, али Пје-
сни ко во дје ло сто ји мо ну мен тал но и ста бил но и, ре кло би се, до вољ но оба-
сја но са мо со бом. Или, ка ко би ре као Ге те: „Ве ли ка дје ла оста ју ли је па као 
у пр ви дан“. (Ге те: 249-250)

Ту ма чи Ње го ша на ла зи ли су па ра ле ле, или ути ца је ан тич ке тра ге ди је, 
Пла то на, Ори ге на, Дан теа, Мил то на, гно сти ка, сто и ка, али, и по ред тих 
мо гу ћих уви да и ана ло ги ја, до ла зи ли су до са зна ња да је Ње гош аутен тич ни 
ге ни је из ра стао по нај при је из на сље ђа свог на ро да, а по том, као пје сник 
гор љи вог ду хов ног еро са, ула зе ћи у про сто ре све про жи ма ју ћег ду ха, до сти-
зао оне ду хов не ви си не, ко је су, на свој на чин, до сти за ли и от кри ва ли ве ли ки 
ду хо ви у исто ри ји чо вје чан ства.

По што је мо ја те ма Оку па ци ја и сло бо да у Ње го ше вом дје лу, нео п ход но 
је за по че так ука за ти на онај пр ви кон текст, а то је – исто риј ски. На и ме Ње го-
ше во дје ло, на ста ја ло сре ди ном де вет на е стог ви је ка, у већ раз го ри је ва ју ћој 
ат мос фе ри осло бо ђе ња срп ског на ро да од ви ше вје ков не тур ске оку па ци је, 
на дах њи ва но је на ци о нал ном сло бо дом, али, још ду бље, тво рач ком сло бо-
дом, на пу ту ка нај ду бљим са зна њи ма. Сми сао Ње го ше вог дје ла по ка зу је да 
оку па ци ја чо вје ка и на ро да не до ла зи са мо од отво ре них не при ја те ља и на-
сил ни ка; по сто ји и она скри ве на оку па ци ја ко ја до ла зи од ду хов ног за бо ра-
ва. Та ко и сло бо да чо вје ко ва ни је са мо у од бра ни од ви дљи вих не при ја те ља 
и на сил ни ка, не го још при је у на ла ску уну тра шњег ог ње ног ослон ца, ко јим 
се ду ша осло ба ђа од ме та фи зич ког роп ства и за бо ра ва.

На са мом по чет ку Гор ског ви јен ца су сре ће мо се са то тал ном оку па ци-
јом срп ског на ро да, ко ји, као да у про сто ру исто ри је не ма ви ше ни ка квог 
из ла за. У мр твом сну свог оку пи ра ног пле ме на као да је бу дан још је ди но 
ње гов по гла вар – вла ди ка Да ни ло.

У пр вом мо но ло гу вла ди ке Да ни ла ре ђа ју се апо ка лип тич не сли ке, ко је 
се пре но се, на рав но, и апо ка лип тич ним то ном:

Сан па кле ни окру ни Осма на
Да ро ва му лу ну ка ја бу ку.
Зло га го ста Евро пи, Ор ка на
Ви зан ти ја са да ни је дру го
Но пр ћи ја мла де Те о до ре
Зви је зда је цр не суд бе над њом. (ГВ 9-16))

*
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Враж је пле ме по зо ба на ро де, –
Дан и на род, ка ко ћу ку ти ца. (ГВ 20-21)

*
Стра ши ло је слу шат шта се ра ди;
Ма лен сви јет за адо ва жва ла –
Ни на јест га, ка мо ли пре је сти! (ГВ 26-28)

*
Ку го људ ска да те Бог уби је!
Али ти је ма ло по сви је та 
Што си сво јом зло шћу отро ва ла?
Но си отров сво је ад ске ду ше
И на овај ка мен из бљу ва ла! (ГВ 49-53)

Ови сти хо ви из го ва ра ју се с вр ха Лов ће на, да кле с вр ха ду хов ног ви ди-
ков ца, док сви дру ги (гла ва ри) спа ва ју. Аутор је порeд име на вла ди ке Да ни-
ла ста вио у за гра ди од ред ни цу: сам со бом. Вла ди ка да кле у свом мо но ло гу, 
ко јим са гле да ва ре ал но ста ње свог оку пи ра ног на ро да, са ду бо ким уну тра-
шњим по ни ра њем, с јед не стра не у исто ри ју, а са дру ге у суд би ну сво ју и 
срп ског на ро да, раз го ва ра сам (са) со бом. И то је је дан од кључ них драм ских 
мо ме на та, и но се ћа драм ска тен зи ја Гор ског ви јен ца, јер вла ди ка Да ни ло, 
иако гла ва на ро да, као да је и одво јен од дру гих (гла ва ра), тј. из дво јен сво јом 
ви си ном и ду би ном ду ха. Ње го ва по нор на из дво је ност је сте, у ства ри, ду-
хов но при хва та ње уде са ко ји се об ру ша ва на ње гов на род, што дру ги и не 
мо гу пој ми ти као што он по и ма.

 Вла ди ка је у Гор ском ви јен цу оте ло тво ре ни на род ни вожд, ко ји (по)
не што ви ше ви ди од дру гих, и упра во то што не што ви ше ви ди раз лог је да 
го во ри сам со бом и ме ђу сви ма као да је сам.

При зо ре ко је гле да Вла ди ка не мо же да по ди је ли са дру ги ма јер он сто-
ји на ду хов но ви шем мје сту и од ње га се оче ку је од го вор до ко јег дру ги не 
мо гу до ћи.

У ду хов но-пси хо ло шком сми слу, мо но ло зи вла ди ке Да ни ла са би ра ју 
сло же но оку па ци о но ста ње ње го вог на ро да, про ко па ва ју ћи ње гов уну тра-
шњи без дан. Гле да по но ре и отво ре на уста ада, цр не да не и цр ну суд би ну, 
али он, с дру ге стра не, пред о сје ћа го то вост свог пле ме на на бор бу, жр тву и 
сло бо ду, у че му би он сам имао глав ну уло гу и нај ви шу од го вор ност.

С јед не стра не, исто риј ски ре а ли зам оку па ци о ног при ти ска по кре ће 
нај ду бље ду хов не си ле у по гла ва ру (удар на ђе искру у ка ме ну (ГВ 2322), ко је 
га рас пи њу ужа сним при зо ри ма, са мо ра за ра ју ћим са зна њи ма и не из др жи вом 
од го вор но шћу ње го ве уло ге – то ми пр са у тар тар пре тва ра. (ГВ 638)

Ов дје смо на са мом пра гу да за ђе мо у ду бљи слој Вла ди чи не лич но сти, 
кроз ко ји се про ја вљу ју ме та фи зич ка ди мен зи ја оку па ци је и, на рав но, ме та-
фи зич ки про сто ри (ње го вог) сло бод ног ду ха.
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Мо је пле ме сном мр тви јем спа ва,
Су за мо ја не ма ро ди те ља, 
На да мном је не бо за тво ре но. (ГВ 37-40)
-------------------------------------
У ад ми се сви јет пре тво рио
А сви љу ди па кле ни ду хо ви. (ГВ 41-42)
---------------------------------
Грд ни да не, да те Бог уби је,
Ко ји си ме дао на сви је ту! (ГВ 84-85)

Са ме ми сли ко је ми сли, и бри ге ко је бри жи, по ста вља ју Вла ди ку у цен-
тар дра ме ње го вог на ро да, ко ја има екс пло зив ну под ло гу ре ал но сти, над 
ко јом се, у Вла ди чи ном ду ху рас кри ва вр то гла ви ме та фи зич ки про стор, 
ис пу њен ужа сним при зо ри ма. Он је сам, али са сви ма, јер – кроз ње га се, у 
ду би на ма, пре ла ма суд би на ње го во га на ро да, ка ко она из про шлих вре ме на, 
та ко и из бу дућ но сти. 

У овој ду хов ној тач ки Ње гош ви со ко над ра ста ци је ли на род ни еп – упра во 
том ег зи стен ци јал ном дра мом са мо ће и ан ти но миј ски рас тр жу ћим ми сли ма 
– Зло се тр пи од стра ха го ре га, Ко се то пи, хва та се за пје ну; над гла вом 
се на до да ју ру ке. (ГВ 137-140)

Драм ска тен зи ја, из ме ђу ни воа ми сли вла ди ке Да ни ла и гла ва ра, от кри-
ва се у пр вој ре пли ци Ву ка Ми ћу но ви ћа, ко ји, при кри ве но слу ша ју ћи Вла-
ди чин мо но лог, ка же: 

Ка ква те је спо па ла не сре ћа
Те но ку каш као ку ка ви ца
И то пиш се у срп ске не сре ће? (ГВ 90-93)

У тре ћем сти ху вид но је да Вук Ми ћу но вић ипак до бро слу ти сми сао 
Вла ди чи них ми сли, али он је чо вјек ак ци је, ко ји „зе бе од мно го ми шље ња“. 
Кад Вук Ми ћу но вић, ко ји је по ви си ни ду ха нај бли жи Вла ди ци, ова ко са-
жи ма ри је чи вла ди чи ног по нор ног мо но ло га, мо же мо прет по ста ви ти шта и 
ка ко ми сле оста ли цр но гор ски гла ва ри, ко ји су по ду ху углав ном у про сто-
ру јед но смјер не на род не епи ке. 

Тен зи ја из ме ђу „нео д луч ног вла ди ке“, гла ва ра и на ро да ко ји се огла ша-
ва у „ко ли ма“ по зи ва ју ћи на ак ци ју, је сте, ка ко смо већ на гла си ли, основ на 
драм ска тен зи ја Гор ског ви јен ца. Ова тен зи ја ат мос фе ру драм ског епа по ди-
же пре ма вр хун ци ма ду хов ног кљу ча ња и пра ви од ове дра ме му ње ви ту 
ре ка пи ту ла ци ју срп ске исто ри је и на род не по е зи је, а кроз то, и кор је ни то и 
раз у ђе но са гле да ва ње сми сла људ ског жи во та и под ви га.

Да кле, оно што је у сво јој ва се љен ској са мо ћи Вла ди ка из го во рио и 
ми слио, а што Цр но гор ци ни је су мо гли да чу ју, или да до ку че, то је упра во 
оно што су по сљед ње ге не ра ци је, од но сно ду хов ни на сљед ни ци, кон крет-
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ни је чи та о ци, при ми ли и до жи вје ли као нај вред ни је у ње го вом дје лу. У 
мо но ло зи ма Вла ди чи ним жи вот је нај ду бље раз от крио и са гле дао се бе и 
на шао ри је чи да то не по но вљи во из ра зи.

Спо ља шња оку па ци ја ње го вог пле ме на ра ди ка ли зо ва ла је Вла ди чи ну 
лич ну тра гич ну по зи ци ју, у ко јој по ста је јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве, си рак 
ту жни без игдје ико га (ГВ 35-36), над ко јим је не бо за тво ре но, а из ду би на 
се отва ра ју ад ска вра та и на ја вљу ју па кле ни ду хо ви. Спо ља шња оку па ци ја 
пре шла је у уну тра шњу (по ста ла је ње го ва „пр ћи ја“, ка ко ће ка за ти ка сни је 
у сти ху: Зла под не бом што су сва ко ли ка / Чо вје ку су пр ћи ја на зе мљу. (ГВ 
2494-2495) Ње му се ука зу је соп стве на суд ба, за ко ју ка же ми слим не ма по
доб не на зе мљи. (ЛМ по све та, 284) Овај ег зи стен ци јал ни тре пет и зи јев без-
да на ко ји до жи вља ва Вла ди ка мо гао би се упо ре ди ти са мо са стра хом и 
дрх та њем ње го вог са вре ме ни ка, и ис пи сни ка, дан ског ре ли ги о зног фи ло-
со фа и пје сни ка Се ре на Кјер ке го ра, чи ју ће мо ду хов ну бли скост још на гла-
ша ва ти. Удар ми сли, ко ји се под при ти ском исто риј ске оку па ци је спу шта 
до оних ду би на из ко је се по ста вља ју те мељ на пи та ња људ ског по сто ја ња, 
че сто из гле да да са мо про из во ди ве ће ду хов не му ке и па сив ни је ста ње ду-
хов ног по гла ва ра. У та квој тје ско би раз бу ди ла се тра гич на сви јест по је дин-
ца, у ко јој се, ре кло би се, без у спје шно по кре ћу пи та ња чо вје ка „ба че ног у 
сви јет“ и без на де жно оста вље ног од свог Твор ца. 

Као да је Ње гош сре ди ном де вет на е стог ви је ка на ја вио ми сли о це два де-
се то га ви је ка ко ји су се у ма ра тон ским рас пра ва ма ба ви ли те мом чо вје ко ве 
ба че но сти, од ба че но сти, оту ђе но сти, са мо ће и бо го о ста вље но сти у сви-
је ту (А. Ка ми, Ж. П. Сар тр, М. Хај де гер, Ф. Каф ка... Ова те ма би ла је и те ма 
ре ли ги о зних ми сли ла ца 20. ви је ка.)

Но Ње гош је ми сли лац и пје сник про роч ке ва тре и ду хов не смје ло сти: 
за то и ни је остао за ко пан у ро ву исто риј ског вре ме на. 

До жи вјев ши ду би ну ужа са ба че но сти, са мо ће, тре пет пред ад ским при-
зо ри ма, он иде да ље јер је ње гов дух бо го же дан и не бо же дан и ни је мо гао 
оста ти при ве зан за зе мљу, без на де жно оку пи ран ту ђи ни ма, али и све људ ским 
мра ком, за бо ра вом и смр ћу.

И као да је у про сто ру нај ви ше ду хов не оку па ци је мра ком, за бо ра вом 
и смр ћу, на са мој гра ни ци по но ра и не би ћа, Ње гош от крио спа со но сну искру 
бе са мрт ну: 

У ноћ стра шном бу ром раз је ча ну 
Си ну ме ни зра ка пред очи ма 
И глас за чух као глас ан ге ла:
„Ја сам тво је ду ше по мра че не
Зра ка сјај на ог ња бе смрт но га
Мном се сје ћаш што си из гу био“; (ЛМ 1. 40-46)
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2.

Ње го ше во ра зу ми је ва ње ан тро по ло ги је из ви ре из пје сни ко вог ра зу ми-
је ва ња ко смо го ни је. Као и у би блиј ском ра зу ми је ва њу, код Ње го ша Бог Отац 
ства ра не бо и зе мљу и чо вје ка. Мо же мо на по чет ку на гла си ти по ле мич ко 
од сту па ње Ње го ше во од би блиј ског кон цеп та, ко јим наш пје сник Ада ма 
ви ди ме ђу дру гим ду хов ним би ћи ма на не бу. Ово мје сто ње го шо ло зи су 
узи ма ли као јед но од глав них мје ста Пје сни ко вог од сту па ња од би блиј ског 
кон цеп та.

Ако узме мо би блиј ску при чу о Ада мо вом гри је ху (Све то Пи смо, Пр ва 
књи га Мој си је ва, гл. 3) као ме та фо рич ко ка зи ва ње, а дру га чи је га не мо же мо 
узе ти, он да ла ко мо же мо на ћи ком па ти бил ност из ме ђу би блиј ског и Ње го-
ше вог ра зу ми је ва ња Ада мо вог па да. 

То што Адам код Ње го ша по сто ји у ду ху још на не бу, зар не на го вје шта-
ва да Адам, не ким чу дом (под ви гом), опет мо же да се вра ти у то пр во (не бе-
ско, тј. рај ско) ста ње, што је и сми сао је ван ђељ ског ра зу ми је ва ња чо вје ка? 
А то што је Адам зба чен с не ба на зе мљу, ра ди „све зе са Са та ном“, зар са мо 
не го во ри о ду би ни и ег зи стен ци јал ној дра ма тич но сти па да, ко ји је у Би бли ји 
ка зан ти шим је зи ком? Кад сло бод ни је про ми сли мо, ни у овом мо мен ту Ње гош 
не од сту па од би блиј ског ра зу ми је ва ња ства ра ња сви је та и чо вје ка. Би блиј-
ска при ча о Ада мо вом из гна њу ис при ча на је је зи ком бај ке. Шта је све са кри-
ве но под „др ве том са зна ња до бра и зла“ и за бра не ку ша ња тих пло до ва не 
мо же мо тач но зна ти. Та за бра на у су шти ни има ла је да на гла си не ка огра-
ни че ња чо вје ко ва (у од но су на Бо га), ко ја су, са мим тим, на ла га ла чо вје ко ву 
по слу шност Бо гу. Оно што је си гур но, у тој за бра ни скри ве на је ве ли ка 
раз ли ка (он то ло шка и он тич ка) из ме ђу Бо га твор ца и чо вје ка, ко јег „ства ра 
по свом по до би ју“. И упра во из те пр ве, чо вје ку скри ве не (он то ло шке), раз-
ли ке про из ла зи ње гов пад у гри јех ла ко ми сле но сти, у пре вла шће ност злом 
на у ком – у Би бли ји то охра бри ва ње на зло дје ло, до ла зи од зми је, код Ње го-
ша од Са та не.

 Ар гу мен ти зми је и Са та не су исти – Бо гу тре ба чо вје ко ва по слу шност, 
ра ди ап со лут не вла сти, од но сно да би чо вје ка др жао у по кор но сти (по слу-
шно сти). У Би бли ји зми ја ту ма чи Бо жи ју за бра ну ку ша ња пло до ва до бра и 
зла стра хом да би чо вјек, оку сив ши од тих пло до ва, по стао као и Бог. Код 
Ње го ша је слич но: Са та на тра жи од Бо га да „по ди је ли вла ду“ на не бу, па да 
се сва ки „на свом не бу гор ди и ве ли ча“. (ЛМ, 5. 160) Дру гим ри је чи ма, по 
по у ча ва њу зми је, од но сно Са та не, Бог ус кра ћу је чо вје ку сло бо ду да би су-
ве ре но и са мо стал но др жао власт на не бу и зе мљи.

У че му би се Ада мо во по сто ја ње још на не бу (по Ње го шу, пре ег зи стен-
ци ја у ду ху) раз ли ко ва ло од Ада мо вог по сто ја ња у ра ју? За јед нич ко је да је 
Адам (код Ње го ша) пао у гри јех от пад ни штва још на не бу, а у Би бли ји – још 
у ра ју. У че му би се раз ли ко ва ло би блиј ско „из гна ње Ада мо во из ра ја“ на 
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зе мљу, у исто ри ју и по ка ја ње, од Ње го ше вог низ вр га ва ња Ада ма на зе мљу 
ра ди ис па шта ња због „све зе са Са та ном?

Очи то је да је пје сни ку би ла по треб на дра ма тич ни ја при ча, не са мо 
пје сни ку, не го и фи ло со фу. Ње го шев до жи вљај ду би не па да чо вје ко вог је сте 
нај ду бља и нај тра гич ни ја дра ма чо вје ко ва, упра во за то што је он ни је до-
вољ но свје стан. Пав ши на зе мљу, чо вјек је пао у за бо рав, и са мо там ни јем 
про ла ском се сје ћа пр ве сво је сла ве, ...Те се тр за ба да ва из лан ца, да за со бом 
про ник не мрач но сти. (ЛМ, По све та, 19-20)

Упра во је та кав „смрт ни за бо рав“ про из вео ка та стро фал ни обрт ври-
јед но сти: оно што др жи уни вер зум и чо вје ка пре да то је смрт ном за бо ра ву, 
а ра зор не си ле зем не исто ри је, оли че не у Це за ру и Алек сан дру, про из во де 
сли је по обо жа ва ње ме ђу са мрт ни ци ма: „Ђе вјен ча на глу пост са тир јан
ством, ђе се са мо рад не сре ће људ ске, бо го тво ри Це зар са Алек сан дром“. 
(ЛМ. 1.336-38) Из вр шен је он то ло шки обрт и пот пу на (са мо)оку па ци ја, у 
ко јој је по стиг ну та мак си мал на рас кош исто риј ске тра ге ди је – где ће Ада-
мо во на сле ђе „по ху ли ти на не бе сну свје тлост, а да мрач но име обо жа ва“. 
(ЛМ, 6. 110-111)

Основ но ра зу ми је ва ње Твор ца, тво ре ви не и чо вје ка, код Ње го ша про-
ја вљу је се кроз ра зу ми је ва ње тво рач ких си ла, ко је тво ре, одр жа ва ју, и до во де 
до крај њег сми сла ко смич ку ево лу ци ју и чо вје ков уну тра шњи сми сао.

Са аспек та ду хов них си ла, и ко смос и чо вјек су под деј ством раз ли чи-
тих ду хо ва (си ла) у вјеч ној бор би. И у тим пи та њи ма Ње гош по ка зу је чу де сну 
ду би ну, и сен зи би ли тет за по ле мич ке си ле у про сто ру ко смо са, или ко смо-
твор ства, и у про сто ру чо вје ка, а ти ме и људ ске сло бо де и исто ри је.

Ње го ше во за ни ма ње за нај ду бља пи та ња чо вје ко вог по сто ја ња и ко смич-
ког устрој ства про из ве ло је и осо бе но ра зу ми је ва ње чо вје ко ве сло бо де. 

Пје сни ков дух је из ра зи то мо но те и сти чан. Али ње го ва ду хов на сло же-
ност по ка зу је се у то ме што је у про сто ру ду хов ног сви је та пер ци пи рао и 
мно ге ду хо ве и њи хо ве сло бод не во ље, ко је дје лу ју у ко смо го ниј ском про сто-
ру, и у уну тра шњем про сто ру чо вје ка и исто ри је.

Ду хов на са зна ња про ја вље на у Лу чи ми кро ко зма да ју нам осно ву за 
Ње го ше ва он то ло шка ра зу ми је ва ња уни вер зу ма и чо вје ка. Во ђен бе смрт ном 
искром (не кад је на зи ва и бе смрт на иде ја, сви је тла иде ја, не кад огањ бе
смрт ни, не кад твар бе са мрт на...) до ла зи на из вор чу де сах и от кри ва цен-
трал но мје сто, то јест пре стол не бе ски, на ко јем сје ди Бог тво рац, тво ри тељ
ном зан јат по е зи јом. (ЛМ, 3.3) А та тво ри тељ на по е зи ја је сте из ли ва ње 
тво рач ких свје тло сних си ла на ци је лу тво ре ви ну ко ју об дје ла ва и до во ди до 
крај њег сми сла. Ка ква је и ко јих раз мје ра та ко смо твор на стра те ги ја ка зу ју 
сти хо ви: Ври је ме ће и к тој це љи до ћи / Да се мрач ни безд ни осви је тле. (ЛМ, 3. 
89-90)

По том пи та њу он се знат но раз ли ку је од основ них ду хов них инер ци ја 
сре ди не де вет на е стог ви је ка, али као да сво јом из дво је но шћу и ду бо ким 
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раз от кри ва њем чо вје ко ве тра ги ке упо зо ра ва на до ла зе ћу, ате и змом на дах-
ну ту ка та стро фу два де се тог ви је ка. 

На рав но, и ов дје би смо на гла си ли Ње го ше ву ду хов ну срод ност с дан ским 
фи ло со фом и пје сни ком Се ре ном Кјер ке го ром, ко ји у пост хе ге лов ском вре-
ме ну ап со лут не ло ги ке, по тре сен уну тра шњим тре пе том по је дин ца, гор љи-
вим ду хом, сто ји над сво јим без да ном, свје до че ћи ег зи стен ци јал ни па ра докс, 
да по је ди нац мо же до дир ну ти ап со лут. Но, нај зна чај ни је инер ци је ми сли ла-
ца, фи ло со фа и пје сни ка дру ге по ло ви не 19. ви је ка а по том у 20. ви је ку ишле 
су тра гом Ни че о вог ка та стро фич ног ни хи ли зма и ње го ве чу ве не кри ла ти це: 
„Зна те ли – Бог је умро?!“

Ње го шев мно го слој ни дух и ум (за хва љу ју ћи, у се би са чу ва ном, сред-
њо вје ков ном и би блиј ском ду хов ном на сље ђу) от крио је кроз сво ја ми стич на 
по ни ра ња не бе сни ис точ ник (из вор бе смер ти ја), кроз ко ји се ја вља вјеч на 
исти на и прав да, ко ја јед на ко др жи ко смос и чо вје ко ву ду шу. За то је Вла ди ка 
имао ви ше за дат ке, ко ји су, исти на, осјен че ни и ду бо ким ди ле ма ма и ко ле-
ба њи ма, али ње гов гор љи ви дух је био бо го же дан, за то се и ни је мо гао за-
до во љи ти, од го во ри ма му дра ца (чи је је му дро сти до жи вио као – кроз мра ке 
жед но ту ма ра ње. (ЛМ, По све та 68)

У Лу чи смо ви дје ли да и сам не бе ски Тво рац има сво је ду хов не про тив-
ни ке. Ко смос, или не бе са, ни је су ста тич на тво ре ви на. И на не бе ско устрој-
ство, и по себ но на власт у ко смо су пре тен зи је има ју и дру ги ду хо ви. Оно 
што је ва жно у Ње го ше вом ра зу ми је ва њу ду хов ног сви је та, и не бе ских си ла, 
то је – да ни је су без мо гућ но сти, иако бо ра ве у не бе ском про сто ру, да се 
по мра че и кре ну на зло дје ло, упра во за хва љу ју ћи ду ху сло бод не во ље.

 Ње гош ја сно сто ји у те мељ ном са зна њу ко је про жи ма нај ду бље сло је-
ве кул тур ног пам ће ња, а то је – да је сло бо да суд. Сва ко ме су ди ње го ва 
сло бо да. Што би се мо гло све сти и на ду бо ко опи то ва но хри шћан ско ис ку-
ство, у ко јем Ње гош сто ји – сло бо да је, или пут у жи вот и ду бље са зна ње 
(пут жи во та), или – пут у ра за ра ње, са мо ра за ра ње, у смрт и за бо рав. Сло бо-
да је или ства ра ње или ра за ра ње, она мо же да до не се про свје тље ње, али 
сло бо да мо же да до но си и по мра че ње, уби ство и са мо у би ство.

 У он то ло шкој кон сти ту ци ји уни вер зу ма, ко ја под ра зу ми је ва и по сто-
ја ње чо вје ка у ње му, об да ре ног сло бод ном во љом и мо гућ но шћу са зна ња – 
са ма сло бо да, по он то ло шком ран гу, сто ји ис под оно га што се под ра зу ми је-
ва под ми ро др жном си лом (ми ро др жни ла нац). Исти на, прав да, свје тлост, 
тво рач ке си ле, ко је чи не ми ро др жни ла нац, по сто је не за ви сно од чо вје ка. 
Ка те го ри ја сло бо де се не ве зу је за Бо га твор ца (ко ји је „сам по се бе био“ (ЛМ 
3, 152), сло бо да се ве зу је са мо за ство ре не ду хо ве, ко ји да кле не ма ју пу но ћу 
он то ло шког ослон ца у се би. Сло бо да је ре зер ви са на за оне ко ји тек тре ба да 
се, кроз сло бод ну во љу и дје ло, по свје до че и раз от кри ју свој лик. 

Код Ње го ша се до и ста ви де дви је при ро де сло бо де – она ко ја је упот-
пу ње на љу ба вљу и жуд њом за нај ви шим са зна њи ма, а кроз то и – су сре том 
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с бе смрт ним ис точ ни ком (из во ром чу де сах) гдје се при че шћу је с ис точ ни
ка бе смр ти ја, вјеч не прав де и вјеч не љу ба ви. С дру ге стра не, Ње гош је јар ко 
оцр тао и сло бо ду про ја вље ну кроз Са та ну, ко ји има по губ но на мје ре ње, да 
да дру го пра ви ло би ћу, од но сно да рас ки не ми ро др жни ла нац, да про из ве де 
ка та стро фу на ко смич ком пла ну, а по том, као што смо ви дје ли у Лу чи, и на 
ан тро по ло шком пла ну. Са та на у Лу чи пре вла стио је Ада ма, за сво ја на мје ре-
ња, јер је Адам ла ко ми слен и не по стој ног ли ка. У овом од ре ђе њу Ада ма да 
је још у ду ху (пре ег зи стен ци ји) био ла ко ми слен и не по стој ног ли ка (ЛМ 3, 
278) им пли ци ран је Ње го шев „ан тро по ло шки пе си ми зам“ ко ји су на гла ша-
ва ли мно ги ње го ви про у ча ва о ци.

Но, од тог оче ки ва ног „ан тро по ло шког пе си ми зма“, по на шем осје ћа њу, 
за ни мљи ви ји је Ње го шев под ви жнич ки чо вјек, ко ји се са зе мље, да кле из 
па ло сти и за бо ра ва, ору жа под ви гом и до сти же ду хов на са зна ња по ка за на 
у Лу чи, или кроз бор бу са оку па то ри ма и ти ра ни ма на зе мљи, пре ла зи „с 
бој ни јех по ља нах у ве се ло цар ство по е зи је“. (Гор ски ви је нац) 

Ње гош је, да кле, ви дио и опи сао ту сло бо ду ко јом чо вјек до сти же су срет 
с оном пр вом свје тло шћу (Лу ча), али је ви дио и опи сао сло бо ду ко ја низ вр-
га ва сво је но си о це и иде о ло ге у вјеч ну по ги би ју. Сло бо да с ко ри је ном у не бу 
и сло бо да без тог ко ри је на су ства ра лач ка и ра за ра ју ћа си ла, свје тлост и 
та ма, прав да и не прав да. Те ан ти под не си ле об на вља ју ко смич ку по ле ми ку, 
али се оне пре но се и на ан тро по ло шки план, ис пу ња ва ју ћи нај сло же ни јим 
су ко би ма исто риј ску дра му чо вје ко ву. 

Наш пје сник као би блиј ски про рок ди рект но слу ша ри јеч Бо га твор ца, 
ко ји за се бе ка же Ја сам је дан ко ји ства рат мо гу (ЛМ 3, 55) и – Ум је са мо
је дан без гра ни це, Сви су дру ги крат ко вид ни уми. (ЛМ 3, 199-200) Ов дје, 
ре кли би смо, са свим ја сно су он то ло шки раз ри је ше ни по ле мич ки осно ви у 
Ње го ше вом дје лу, и вјеч ни ан та го ни зам си ла, као и од не ких ин тер пре та то-
ра на гла ша ва ни пје сни ков ду а ли зам. Овим се, на рав но, не уки да он то ло шка 
по ле ми ка и бор ба су прот ста вље них ду хо ва у Ње го ше вом дје лу, не го се са-
мо ука зу је на њен ис ход. Ја сам је дан ко ји ства рат мо гу (ЛМ 3. 45) – то је 
зрач ни врх Ње го ше вог мо но те и зма и он то ло шко раз ре ше ње по ле мич ких 
си ла уну тар уни вер зу ма и чо вје ка.

Са зна ња и ви ђе ња не бе ска пре не та су у Гор ски ви је нац, у ко јем је на 
зе мљи на ста вље на бор ба ко ја је ви ђе на на не бу у Лу чи ми кро ко зма.

Игу ман Сте фан, дру ги но се ћи лик Гор ског ви јен ца, ко ји се на шао у 
ср цу оку па ци о ног зем ног про сто ра, са гле да ва уну тра шњу бор бу у сви је ту, 
ко ји је со став па кле не не сло ге, ис пу њен ду хов ним сље пи лом, на си љем и 
ра за ра њем: 

Сви јет је овај ти ран ти ра ни ну,
а ка мо ли ду ши бла го род ној.
Он је со став па кле не не сло ге. (ГВ 2499-2501)
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Али из лаз из та квог сви је та мо гућ је је ди но ако се при хва ти бре ме и 
сто ич ки но си:

 
Зла под не бом што су сва ко ли ка 
Чо вје ку су пр ћи ја на зе мљу. (ГВ 2493-94)

Вла ди ка Да ни ло ду хов но уз ра ста у сви је ту ис пу ње ном па кле ном не сло
гом, ви ше слу те ћи не го ви де ћи из лаз са до брим за вр шет ком, а игу ман Сте-
фан је већ „Овај грд ни сви јет ис пи тао, Отро ви му ча шу ис ка пио (ГВ 2487-89), 
он је без фи зич ких очи ју, али му ли це си ја ве се ло шћу и ду хов ним ви дом са-
гле да ва ко смич ку и зе маљ ску бор бу. Он ви ди за то мље не ре зер ве си ла у чо-
вје ку и у сви је ту: Но ве ну жде ра ђу но ве си ле, ... Удар на ла зи искру у ка ме ну 
без ње га би у кам оча ја ла. (ГВ 2320 – 25) У сви је ту и у ко смо су, све је по зва-
но на бор бу и на жи вот. Игу ман све већ ја сно ви ди, и ви ди да: Над свом овом 
грд ном мје ша ви ном / Опет ум на си ла тор же ству је (ГВ 2311-12!) и да је свом 
пле ме ну бла го слов за бор бу, и то бор бу не пре ста ну (ми чу ћи гри јех ју на ка на 
сво ју ду шу). Бор ба не пре ста на са мо мо же би ти ако се ра чу на на ону бор бу 
ко ја под ра зу ми је ва и бор бу за нај ду бља са зна ња и ула зак на вра та чу де сах.

И Лу ча и Ви је нац су при пре ма чо вје ка за жи вот и са зна ње, за осло бо ђе ње 
из кон крет но исто риј ске, али и још при је, ме та фи зич ке оку па ци је, мра ком 
за бо ра вом и смр ћу. Цио ко смос а по том и зем на исто ри ја су у бор би, али и 
у Лу чи и у Гор ском ви јен цу као да Ње гош при пре ма и вас пи та ва рат ни ке 
свје тло сти ко ји у се би осна жу ју је згро исти не и не бе ске прав де и ље по те 
ко је об др жа ва ју ко смос и чо вје ка. За то је и Гор ски ви је нац оза рен Лу чом, дје ло 
ко је је да ле ко и нај да ље од сва ке ми ли тант не бор бе но сти и при ми тив не ме-
ђу соб не „ис тра ге“. Ди ле ма Вла ди ке Да ни ла, пред бор бом с от пад ни ци ма 
сво је вје ре и на род но сти, је сте ду хов на те жња да се ње го ви бор ци и ју на ци 
при че сте свје тло шћу са зна ња и да та ко по ста ну жер тве бла го род не, да би 
им ду ше пре шле у цар ство по е зи је. На не бу им ду ше ца ро ва ле / Ка им име 
на зе мљи ца ру је. (ГВ 2664-2665)

Та ко на ла зи мо и под ло гу за Ње го шев чу ве ни па ра докс: Не ка бу де што 
би ти не мо же! (ГВ 659). У тој бор би, ко ја под ра зу ми је ва осло бо ђе ње не са мо 
од оку па ци је од ту ђи на и зе маљ ских сил ни ка не го и осло бо ђе ње од за бо ра-
ва, мра ка, не зна ња и смр ти. Тој бор би је ди но не ма кра ја и кроз ту бор бу 
„би ва што“ по људ ској ло ги ци и људ ским мо ћи ма „би ти не мо же“ а – пре ка
ље на ис ку ше њем ду ша (х)ра ни ти је ло (зе маљ ски са став, и под виг на зе мљи) 
ог њем (не бе ског) елек три зма. (ГВ 2325-26) Са мо ово мје сто из Гор ског ви јен
ца до вољ но је да по ра зи све ам би ци о зне ра спре о Ње го ше вом гно сти ци зму!

На тој са знај ној под ло зи омо гу ће но је да бор ци, сло бод ња ци, ви те штвом 
на дах ну ти, пре ла зе с бој ни јех по ља нах / у ве се ло цар ство по е зи је. (ГВ 994-995) 
А не при ја те љи и оку па то ри по Ње го шу су, да нас и од у ви јек, они ко ји но се 
ду хов ни мрак, глу пост и тир јан ство, ко ји о не бу пон ја ти ја не ма ју. (ЛМ, 1. 197) 
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Про тив њих је бор ба не бом оправ да на и – осве шта на. Бор бе но на дах ну ће 
Гор ског ви јен ца и Лу че је та кве ду хов не и са знај не при ро де ко ја нас из ди же 
ви со ко из над ме ђу соб них ис тра га.

Та кав не бе ски пе чат Ње гош нам је оста вио у на сље ђе.
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ОККУПАЦИЯ И СВОБОДА В ПОЕТИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П. П. НЕГОША

Р е  з ю  м е 

В докладе расматривается сложная проблема оккупации и свободы в поэти-
ческих произведениях П. П. Негоша.

В самом начале „Горного венца“, встречаемся с жесткой оккупацией церно-
горского народа турецким. В центре этого события находится духовный лидер, 
Владыка Данило, который с одной стороны рассматривает дейтвительную окку-
пацию своего народа, а с другой сторны, глубоко погружается в свою судьбу. Он 
глава народа, отвественнен за будущее дело.

Через действительную оккупацию, главной личности эпоса, Владику Данилу 
открывается и внутренная оккупация тёмными силама, духовным забвением, тре-
петным одиночеством. В „Луче микрокозма“, эта оккупация духовным забвением, 
смертным давлением, адским силам, достигает кульминацию в духе поэта. С гра-
ницы самой бездны, во вселенском одиночестве, поэту является искра бессмерֳная 
в духе. Эта искра, основа и опора в вселенском пространстве одиночества. Эта 
небесная искра, начало свободы и духовного откровения. Это огненная искра, осво-
бождаюшая сила от метафизической оккупации, незнанием, забвением и смертью.

В „Горном венце“, этом героическом эпосе, эта искра, которой человек постигает 
смысл жизни и подвига, тоже есть опора и двигатель для подвига освобождения от 
земного оккупатора. Искра бессмертная даёт храбрость, отвагу, на жервенном пути. 
Она есть свидетель воскресения, потому, героизмом вдохновенны Черногорцы, 
идут в бой, как некогда шли на Косове.
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Драган Симеуновић
ЊЕГОШЕВА ПОЛИТИЧКА МИСАО

У ра ду се ана ли зи ра ју кључ не по ли тич ке иде је Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, ко је су ина че у нас не до вољ но пр о у ча ва не. Ње го ше ва по ли тич ка 
ми сао се ана ли зи ра у кон тек сту ње го вог вре ме на и исто риј ских окол но сти 
у ко ји ма по тла че ни срп ски на род по ку ша ва да се оруж јем из бо ри за сло-
бо ду. Ње гош као глав не пре пре ке на пу ту до сло бо де уоча ва ма сов ну 
из да ју и не до ста так сло ге код Ср ба, а као глав не ин стру мен те осло бо ђе ња 
од Ту ра ка ви ди спе ци фич ну кул ту ру ју нач ког уми ра ња код Ср ба, њи хо ву 
бо га ту тра ди ци ју бор бе пр о тив осва ја ча, као и њи хо ву при јем чи вост на култ 
хе рој ства ко ји има ве о ма сна жан мо би ли за ци о ни по тен ци јал. Од оста лих 
Ње го ше вих по ли тич ких иде ја по себ ну па жњу за вре ђу ју ње го ва езо те рич на 
иде ја о по ли тич ком си сте му не ба, иде ја о по тре би мо дер ни за ци је Цр не 
Го ре ра ди об но ве ње не др жав но сти и ње гов став пре ма ју го сло вен ству.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, сло бо да, из да ја, кул ту ра 
ју нач ког уми ра ња, ге но цид, пр о то тип хе ро ја, по ли тич ки си стем не ба, 
мо дер ни за ци ја, ју го сло вен ство

Ове ћи бр ој ра до ва ко ји се у ве ћој или ма њој ме ри до ти цао Ње го ше вих 
по ли тич ких иде ја па ти од ра зно вр сних мањ ка во сти. Или су Ње го ше ве по-
ли тич ке иде је тра же не са мо у ње го вим књи жев ним де ли ма, или ни су пре-
по зна ва не као та кве не го са мо као фи ло зоф ске, а нај че шће пак уоп ште ни су 
ни пре по зна ва не као по ли тич ке. Tек овлаш су раз ма тра не и иде је Ње го ша 
као др жав ни ка иако је он то ите ка ко био, и то од сво је се дам на е сте го ди не 
па до смр ти, 1851.

Од свих Ње го ше вих иде ја без сум ње се као кључ на мо же од ре ди ти иде ја 
сло бо де. При том она код Ње го ша ни је са мо по ли тич ки, не го је и фи ло зоф-
ски и ре ли гиј ски пр о фи ли ра на.

Сло бо да је за ње га сми сао по сто ја ња и по је дин ца и на ро да. Без ње не ма 
жи во та до стој ног Чо ве ка те се до ње, ако је из гу бље на, мо ра до ћи свим сред-
стви ма, од но сно по сто је ћа сло бо да се мо ра стал но уве ћа ва ти, а у нај те жим 
вре ме ни ма мо ра се са чу ва ти по сва ку це ну бар у оној ко ли чи ни ко јом се 
очу ва ва иден ти тет по је дин ца и на ро да. По ње го вом схва та њу, а ко је је ина-
че на том пла ну пот пу но ком па ти бил но схва та њу ње го ве сре ди не, пр о стор 
сло бо де по је дин ца је огра ни чен твр дим па три јар хал ним нор ма ма чој ства, 
док је, пак, пр о стор сло бо де на ро да за ње га aкциони ape i ron.
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По је ди нац ни је сло бо дан да учи ни дру го ме „што му ср цу дра го“ не 
са мо кад је у пи та њу брат стве ник, не го и не при ја тељ ако се тим по ступ ком 
угро жа вају до бро и сло бо да ње го вих са пле ме ни ка. Тек од лу ка ко лек ти ва и 
ко лек тив ни чин прав да ју сва ки акт у име ко лек тив не све сти о сло бо ди и иза-
бра ном пу ту ње ног до се за ња.

Ова на по ме на је ве о ма ва жна услед уче ста лих ре цент них оп ту жби на 
ра чун Ње го ше вог де ла, пре све га „Гор ског ви јен ца“, као де ла ко је сла ви и 
ин спи ри ше ге но цид.

До ду ше, онај ко би са мо чи тао „Гор ски ви је нац“, на ро чи то од лом ке из 
ње га, мо гао би се би до зво ли ти ту вр сту „ка шти ге“ Ње го ша и ње го вог де ла. 
Но, уко ли ко се са тим ре че ни ца ма ста вље ним у пун кон текст срав не Њего-
шевe ми сли из не те у дру гим ње го вим де ли ма, по себ но у пи сми ма, и ако се 
узму у об зир и чи ње ни це у до ку мен та ци ји о ње му и ње го вој по ли тич кој 
ми сли и др жав нич ком ства ра ла штву, пред на ма из ра ња јед на ком плек сни ја 
сли ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и ње го вог де ла. 

По сма тра но као це ли на, ње го во по ли тич ко ми шље ње и де ла ње за пра-
во оди ше из ра зи том, за оно вре ме и цр но гор ске при ли ке и из не на ђу ју ћом 
то ле ран ци јом пре ма љу ди ма дру ге ве ре и на ци је. У сво јим де ли ма че сто 
по ка зу је истин ско раз у ме ва ње за чин пр о ме не ве ре об ја шња ва ју ћи га као 
из раз људ ске не стал не и ка рак тер но сла ба шне при ро де („Шта је чо вјек? Ка 
сла бо жи вин че!“), прав да пре ла зак Ср ба у ислам („Да, ни је су ни кри ви то ли-
ко, пре ма ми их не вје ра на вје ру“), пра шта им тај чин иако је пр во све ште ник, 
искре но им ну ди по ми ре ње (па ма кар и усло вље но по врат ком у ста ру ве ру), 
а у сво јој по ли тич кој прак си иде и ко рак да ље бра ти ме ћи се са хер це го вач-
ким бе го ви ма или пак не до зво ља ва ју ћи лош од нос пре ма из бе гли ца ма без 
об зи ра на њи хо ву ве ро и спо вест („све су оне шће ри Ла за ре ве“). Ка рак те ри ше 
га да ле ко че шће му дрост не го ис хи тре ност или же сти на при чи ну до но ше-
ња по ли тич ких од лу ка и, ма ко ли ко то на ру ша ва ло стан дар ди зо ва ну сли ку 
о ње му, мо ра се исти не ра ди ре ћи да га ка рак те ри ше чак и по слу шност у 
по сту па њу по до го во ру са ве ли ким си ла ма, пре све га са Ру си јом. Из све га 
по зна тог о Ње го шу не би се мо гло ре ћи да се он сам опре де лио да во ди бо-
ја жљи ву по ли ти ку („Не ма по сла у пла ха гла ва ра!“1), не го да се ра ди о не кој 
вр сти из ну ђе не по ли тич ке ра ци о нал но сти. Уз то, и Ње го шев по ли тич ки стил 
но си сна жан пе чат ка ко ње го ве лич но сти и ње го вих го ди на, та ко и сре ди не 
у ко јој је по ни као и вла дао, и обо јен је са до ста ен ту зи ја зма по ме ша ног са 
из ве сном до зом по ли тич ке на ив но сти о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи.

Пра во је чу до ко ли ко се да нас и са до брим и са ло шим на ме ра ма гу би 
из ви да да је Ње гош „Гор ски ви је нац“ пи сао у вре ме ну ка да је Цр на Го ра 
још увек би ла не сло бод на и ка да је на ро ду, из ме ђу оста лог, тре ба ло и јед но 
та ко ве ли ко ли те рар но на дах ну ће за од суд ни час бит ке за осло бо ђе ње ко ји 
се при бли жа вао.

1 П. II Пе тро вић Ње гош. Гор ски ви је нац, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град 2002, с. 12.
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У под сти ца њу чо ве ка на рат и бор бу увек и у сва кој сре ди ни мо ра да 
бу де пре ја ких, ва тре них ре чи јер чо век, стре пе ћи да не из гу би жи вот или 
да не бу де оса ка ћен, за пра во ни је склон ра ту, ма ко ли ко то свет по ли ти ке 
иг но ри сао. Упра во за то, у свр хе охра бре ња чо ве ка на бор бу, ства ра ју се хе-
рој ски узо ри, раз ви ја ју ми то ви и уз ди жу се за рат не свр хе и рат на вре ме на 
по год ни кул то ви. Ве лик зна чај се та да при да је и ра зно вр сним зна ме њи ма, 
уоп ште све му над на рав ном: „Ви ђе сте ли чу до и зна ме ње, ка’ се дви је му ње 
пре кр сти ше... крст од ог ња жи ва на пра ви ше“2. Исто та ко, и „кр вав мје сец“ 
и дру га зна ме ња су у стал но ра ту ју ћој Цр ној Го ри тре ти ра ни као из у зет но 
ва жни зна ци не ба Ср би ма иако они за пра во са мо до гра ђу ју ат мос фе ру ко ју 
ства ра чо век. 

 Иде ја о ис тра зи по ту ри ца као из ну ђе ној ну жно сти ни је из вор но Ње-
го ше ва. Она је дав но пре Ње го ша по сто ја ла и би ла об ли ко ва на у на ро ду, 
ме ња ју ћи са мо фор ме ис ка за.

 По тре ба да се бу де сло бо дан на ла га ла је и без твр дог ста ва Цр кве 
стрикт но очу ва ње вер ског и ти ме, по он да шњим ме ри ли ма, и на род но сног 
иден ти те та. По ро бље ни још у Сред њем ве ку, ка да још не по сто је на ци је у 
мо дер ном сми слу ре чи и кад се че сто кр оз ве ру од ре ђу је ет нич ки иден ти тет, 
Ср би ни су има ли мно го из бо ра у по гле ду соп стве ног и ту ђег ет нич ког иден-
ти те та у пр о сто ру и вре ме ну у ко јем је, сход но Шми то вом прин ци пу Fre und 
– Fe ind, вла да ло су ро во пра ви ло по ли тич ке, вер ске и ме ђу ет нич ке бор бе – 
или си наш, то јест ми; или си њи хов, то јест они.

Фор ме од но ше ња Цр но го ра ца пре ма пле мен ској са бра ћи ко ја су се, при-
хва тив ши ислам сход но на ве де ном прин ци пу „по тур чи ла“, кре та ле су се у 
ра спо ну од ин тим ног или јав ног пре зи ра због на пу шта ња ро да и пле ме на (а 
што је у па три јар хал ном ми љеy увек пред мет осу де уко ли ко као по сту пак 
шко ди ко лек ти ву), до за ви сти због бо љег и си гур ни јег жи во та ко ји је омо-
гу ћа ва ло „тур че ње“, па све до мр жње и ис тра ге услед ре ал но за сно ва ног 
стра ха од исла ми зи ра них су на род ни ка ко ји су зна ли њи хов (свој) је зик, сна-
гу и стил ра то ва ња, а че сто и кон крет не на ме ре о по ди за њу бу на и уста на ка 
пр о тив ко јих су ло гич но мо ра ли би ти услед има ња но вих соп стве них ин те-
ре са и услед по тре бе до ка зи ва ња при пад но сти или бар ло јал но сти свом 
но вом, „тур ском на ро ду“. Ни ко ни је био та ко су ров пре ма Ср би ма хри шћа-
ни ма као по ту ри це. Ње гош у Дру гој пје сми „Сво бо ди ја де“ опи су је исти нит 
до га ђај са кра ја 18. ве ка ка да су по ту ри це на че лу са Ћу при ли ћем по би ле 
700 му шке цр но гор ско-брд ске де це ко ју су ро ди те љи скло ни ли у Ко тор ско 
при мор је пред тур ском ка зне ном екс пе ди ци јом, а ко ју су при мор ци по на-
ло гу „кри во суд не Ве не ци је“ пре да ли „у Ћу при ли ћа звер ске ру ке“3. Да ли 
то, и уоп ште ма са кре ко је чи ни го спо дар и осва јач на зва ти ге но ци дом? Бар 

2 Исто, с. 14.
3 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пје сма II“, Сво бо ди ја да, Ник шић 2001, с. 76.
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до са да у на шој ли те ра ту ри не ма та квог ква ли фи ко ва ња тог и слич них, па 
и го рих, до га ђа ја ко је је чи нио ве ков ни оку па тор4. 

Али, уко ли ко би смо по шли том ло ги ком тре ти ра ња исто риј ских зби-
ва ња ван њи хо вог исто риј ског кон тек ста и раз ма тра ња у да на шњем све тлу, 
по себ но кр оз при зму днев но по ли тич ких ин те ре са, сти гли би смо до оп ту жби 
ан тич ких вла да ра за че до мор ство због оби ча ја жр тво ва ња ћер ки пред рат ни 
по ход и ко зна још где да ље. Сто га је у име на у ке бо ље из бе ћи при чу о ге-
но ци ду са би ло чи је стра не ако је реч о при чи ис трг ну тој из исто риј ског или 
ли те рар ног кон тек ста.

Уз све то, не сме се за бо ра ви ти да је још јед на, и то ве о ма ва жна, по дво је-
ност по сто ја ла из ме ђу Ср ба ко ји су оста ли хри шћа ни и Ср ба ко ји су при хва-
ти ли ислам. Реч је о слој ној, да не ка же мо кла сној, из вре ме на пре Ту ра ка 
из гра ђе ној, со ци јал ној и еко ном ској по дво је но сти из ме ђу плеб са и ве ли ка ша, 
ко ја је по сто ја ла и пре пре ве ра ва ња, а по том се и по ја ча ла, јер, док си ро ти-
ња оста де пра во слав на те „на род хра бри по че но сит ја рам те шки гну сна 
роп ства“5, „ис тур чи се сва го спо да“.6 Ста ра мр жња обич ног на ро да пре ма 
го спо ди до би ла је у вре ме ни ма тур ске оку па ци је и пре ве ра ва ња са мо нов 
об лик и нов – вер ски раз лог свог по сто ја ња. Уз то, ова, вер ским раз ло гом 
за о гр ну та, не тр пељи вост се у Ње го ше во вре ме сме ла ис ка за ти, бар ме ђу 
сво ји ма, јер је тад Цр ква под сти ца ла та кве из ли ве не тр пе љи во сти на ро да 
(ко ји је уз њу остао) пре ма го спо да ри ма (ко ји су од ње от па ли).

Та мр жња очи то тра је у јед ној при кри ве ној фор ми ду же не го што ми сли-
мо и ни је ве за на са мо за пре ве ра ва ње. На ту ста ру мр жњу са мо је за пра во 
до дат на род ни и цр кве ни пре зир пре ма „го спо ди“ ко ја је за рад одр жа ња еко-
ном ске мо ћи пр о ме ни ла ве ру, а са њо ме и на род, уоста лом као и пре ма сви ма 
дру ги ма ко ји су сле ди ли тај пут. Ње го шу и ина че због ра зних гре хо ва ни су 
ми ли ве ли ка ши („ве ли ка ши пр о кле те вам ду ше“), сем оних ко ји су ју на штвом 
или па три о ти змом сте кли по што ва ње на ро да. Он у пи сму од 5. ок то бра 1847. 
го ди не под се ћа Осма на-Па шу Ско пља ка на ње го во срп ско по ре кло, а на бра ја 
и низ дру гих ве ли ка шких срп ских по ро ди ца ко је су се пре ве ри ле: Цр но је ви-
ћи су по ста ли Бу ша тли је, Оберк не же ви ћи по ста ше Мах мут бе го ви ћи7, итд.

Њи хо ви стал ни на ср та ји на хри шћан ске Ср бе и от пор Ср ба хри шћа на 
су по Ње го шу „на ша оп шта не сре ћа“ ко ју је „вра жда брат ска ви ше но си ла 
ту ђа учи ни ла“8.

4 Сем по ко ља цр но гор ске пра во слав не му шке де це услед из да је „бр ђа на“ од стра не 
„при мо ра ца“, ко ји је опи сао Ње гош, о си сте мат ском и ма сов ном уби ја њу му шке де це од 
стра не Ту ра ка ко је је до во ди ло и до за ти ра ња це лих брат ста ва на тлу Цр не Го ре све до чи и 
обим на гра ђа ко ју је ску пио Јо ван Ерде ља но вић. Ви ди нпр.: „Пе јо ви ћи“, у: Ј. Ерде ља но вић, 
Ста ра Цр на Го ра, 1910–1911, Бе о град 1921. 

5 П. II Пе тро вић Ње гош, “ Пје сма I“, Сво бо ди ја да, с. 4
6 Исто.
7 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пи смо Осман Па ши Ско пља ку од 5. ок то бра 1847. го ди не“, 

Иза бра на пи сма, Обод – Це ти ње, Пр о све та – Бе о град, 1979, с. 151.
8 Исто.



371

Свест о „по тур че ња ци ма“ као нај ве ћој опа сно сти по успех уста на ка, а 
ти ме и као о ве ли кој пре пре ци на пу ту до се за ња сло бо де, бит но је усло ви ла 
ка ко ве ли ку дис тан цу хри шћа на и до ма ћих му сли ма на и за зор ме ђу њи ма 
ра ди ве ће успе шно сти очу ва ња тај но сти на ме ра и успе ха ак ци ја са обе стра-
не, та ко и осе ћа ње бе са и фру стра ци је код пра во слав них због че сте осу је ће-
но сти њи хо вих осло бо ди лач ких на ме ра. Осу је ће ност увек иза зи ва бес, а у 
ма ло број ној на род но сној за јед ни ци ко ја је се би усред Ото ман ског цар ства 
по ста вља ла ви сок циљ и стал ни за да так до се за ња сло бо де, сва ки из ла зак из 
те за јед ни це, са мо до жи вље не пре све га као хри шћан ске, ни је са мо де мо ра-
ли сао и кр њио њен, и она ко ма ле шни, бор бе ни кор пус, не го је ауто мат ски 
ја чао и уве ћа вао су прот ну стра ну, стра ну тла чи те ља и узур па то ра сло бо де 
те за јед ни це. Да ни је у пи та њу са мо од нос Ср ба пре ма Ср би ма, све до че Ње-
го ше ви сти хо ви и исто риј ске чи ње ни це из ко јих се ви ди да се у то вре ме у 
Цр ној Го ри и исла ми зи ра ни Ал бан ци на зи ва ју и сма тра ју Тур ци ма, као и то 
да се Ал бан ци хри шћа ни сма тра ју од стра не Ср ба при род ним са ве зни ци ма 
хри шћа на у бор би за сло бо ду. 

При том се сва ка ко мо ра има ти у ви ду да од бој ност пре ма они ма „што 
из да ше вје ру пра ђе дов ску“ ни је то ли ко из раз ре ли ги о зно сти ко ли ко по тре-
бе по ко ре них да се у мо мен ту ка да „ала са Бос фо ра“ гу та и, бар по фор ми, 
пре та па у „сво је“ све на шта на и ђе („вра жи је пле ме по зо ба на ро де“9), из на ђе 
не ка упо ри шна тач ка иден ти те та као не што што си гур но ни је обе леж је 
осва ја ча. У те свр хе мо гла је та да по слу жи ти са мо ре ли ги ја и ни шта ви ше. 
На то тре ба до да ти и, за ту сре ди ну при ро дан, кон зер ва ти ван от пор све му 
но вом, по го то ву оно ме што до ла зи од осва ја ча. Ислам је Ср би ма као дра-
стич но раз ли чи та, а не са мо но ва, осва ја че ва ре ли ги ја сна жно уда рао у сам 
те мељ њи хо вог ста рог и у ве ли кој ме ри вер ски ета бли ра ног си сте ма вред-
но сти. Ни је слу чај но што не са мо Ср би не го и дру ги на ро ди ко ји су по ро-
бље ни од му сли ман ских зе ма ља има ју та ко ве лик от пор пре ма исла му, сво-
је вр стан страх од ње га и, не рет ко, ксе но фо бич ну мр жњу пре ма ње му. Раз лог 
то ме мо же би ти и у ра ди кал ној тран сфор ма ци о ној мо ћи исла ма као ње го вој 
ва жној осо би ни ко ју је код нас до бро уочио Јо ван Цви јић: „Мо жда ни јед на 
ве ра не ме ња та ко ду бо ко це ло ку пан жи вот и ка рак тер не ког на ро да као 
ислам“10. Оту да је страх од исла ма страх од гу бит ка иден ти те та, си гур ног 
од ро ђе ња и гу бље ња свих ве за са сво јим по ре клом („Чак је и код су ви ше по-
но си тих Ди на ра ца ислам ола ба вио ве зе за сно ва не на срп ској кр ви и је зи ку“11). 
На су прот ма сов ној прак си пре ве ра ва ња хри шћа на на Бал ка ну, рет ки су и 
ма ло по зна ти при ме ри да је не ки му сли ман по стао хри шћа нин, по го то ву је 
рет ка по ја ва по вра так из исла ма у хри шћан ску ве ру („Што се цр ним за до ји 

9 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 9.
10 Ј. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град 1966, с. 362. 
11 Исто.



372

ђа во лом, обе шта се ње му до ви је ка“)12. Тај страх од гу бит ка се бе, та си гур-
ност да је онај ко се пре ве рио за у век на дру гој, не при ја те ље вој стра ни, иден-
ти фи ка ци ја све га ислам ског са мр ским ре жи мом по ро би те ља су осно ва уве-
ре ња да је ди но што по ро бље ни хри шћа нин мо же има ти са исла мом је сте 
бор ба, од но сно рат пр о тив ње га. Са мо пре ве ра ва ње по се би се не за ме ра, 
чак се и пра шта, не го се за ме ра од ри ца ње од сво га на ро да: „сва ки Ср бин 
ко ји се пре вје ри – пр о сто вје ру што за гр ли дру гу, но му пр о сто не би ло пред 
Бо гом што оцр ни образ пред сви је том, те се зва ти Ср би ном не хо ће“13. Стал-
ни и зна ча јан од лив де ла срп ско га на ро да пу тем ме ња ња ве ре је по Ње го шу 
раз лог не са мо дра стич ног ума ње ња срп ске на ци је, не го и уве ћа ња не при-
ја тељ ских на ци ја јер пре ве ре ни Ср би пре ла зе упра во у те на ци је, те се, да 
би се до ка за ли, од мах окре ћу пр о тив свог на ро да. За то је „по ту ри ца го ри од 
Тур чи на“. Ње гош чак тај стал ни од лив де ла на ци је у ре до ве не при ја те ља 
ви ди као глав ни раз лог тра ја ња срп ске пот чи ње но сти: „Ово ти је Ср бе ис ко-
би ло, ро бо ви ма ту ђим учи ни ло“14. Та ко оства ре на по де ље ност Ср ба на та да 
из ра зи то су прот ста вље не ве ре је глав ни узрок њи хо ве ве ков не тра ге ди је и 
не сло бо де, по ру чу је Ње гош кр оз бе се ду Те о до си ја Мр ко је ви ћа: „Вје ро ва ња 
Ср бе ис тра жи ше. Ми смо Ср би на род нај не срећ ни ји.“15.

„Гор ски ви је нац“ тре ба пре све га по сма тра ти као спев о ве ли чи ни сло-
бо де и ну жно сти бор бе за сло бо ду ство рен у са гла сју са за ко ни ма оп стан ка 
ма лих, по ро бље них или угро же них на ро да, „Бо гу хва ла, опи тих сло бо дом“16, 
а не као оду ге но ци ду. 

Као та кав спев тре ба да пр о бу ди не са мо во љу за сло бо ду yстра ше ног пле-
ме на ко је „мр тви јем сном спа ва“ кр оз под се ћа ње на ју нач ка де ла пре да ка, 
не го и да ука же на опа сност ута па ња соп стве ног ет но са у, ма хом исла ми зи-
ра но, ша ро ли ко ет нич ко мо ре тур ске им пе ри је. 

Оту да је „Гор ски ви је нац“ за пра во по сво јој су шти ни не ан ти и слам ски, 
не го ан ти тур ски као ан ти ти ран ски ори јен ти сан спис. Дру гим ре чи ма, да су 
ко јим чу дом Тур ци би ли бу ди сти, Ср би би, сле де ћи ли ни ју вер ског, као та да 
од ет нич ког ви ше по у зда ног прин ци па раз ли ко ва ња осва ја ча и по др жа ва о ца 
осва јач ког ре жи ма од по ро бље них, би ли пр о тив бу ди зма, и сва ки бу ди ста 
на њи хо вој те ри то ри ји би био „Тур чин“.

До се за ње сло бо де као нај вред ни јег ци ља зах те ва по се бан об лик ма сов ног 
по ли тич ког и со ци јал ног прег ну ћа – прег ну ћа ју на штва. Сто га је „Гор ски 
ви је нац“ ко ли ко крик за сло бо дом то ли ко и по хва ла ју на штва. Ка да се ма ли 
на род бо ри за сло бо ду по треб но је мно го ју на ка, а хва лом се под сти че ју на-
штво ви ше не го ичим дру гим. Мо жда то об ја шња ва чи ње ни цу да је Ње гош 

12 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 86.
13 П. II Пе тро вић Ње гош, Ла жни цар Шће пан Ма ли, Под го ри ца 2001, с. 48.
14 Исто.
15 Исто, с. 47.
16 Исто, с. 67.
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је дан од рет ких вла да ра ко ји опе ва не са мо ју на штво пре да ка не го и по да-
ни ка. Обич но је обр ну то.

Ши рој, па уне ко ли ко и на уч ној, јав но сти је ма ло по зна то да је у ства ри 
Ње гош тво рац ли те рар ног кул та Ми ло ша Оби ли ћа. До ду ше, и до та да је 
Оби лић био по ми њан али ма хом у усме ној по е зи ји и за пра во рет ко, ма да са 
ду жним пи је те том. Тек ће Ње гош Оби ли ће во име уве сти кр оз ве ли ка ли те рар-
на вра та у срп ску на ци о нал ну свест. Ру ше ње ве ли ког цар ства зах те ва ве ли ко 
ју на штво а за ју на штво се на ра шта ји вас пи та ва ју по нај бо ље све тлим при ме-
ри ма. Оту да је иде ја о Оби ли ћу као пр о то ти пу ју на ка за сва, што зна чи и за 
та вре ме на, јед на од кључ них Ње го ше вих иде ја. Са пра вом је при ме тио још 
и Ни ко лај Ве ли ми ро вић да у „Гор ском ви јен цу“ Ње гош по ми ње че шће са мо 
Бо га од Ми ло ша Оби ли ћа, при том не на во де ћи раз ло ге пи шче ве ин тен ци је. 

Ње гош суд би ну Оби ли ћа ко ри сти да оправ да јед ну осо би ту кул ту ру 
смр ти: „гр об је ча стан вје чан жи вот, жи вот сти дан гр об вје чи ти“17. Реч је 
не са мо о мо ду су уми ра ња ho mo he ro i cu sa, не го и о ну жно сти чој стве ног 
жи вље ња ко је тре ба да прет хо ди до сто јан стве ној смр ти.

Но, је дан, ма кар и обо же ни, хе рој ни ти је до во љан ни ти мо же за до во-
љи ти све пр о јек ци о не и иден ти фи ка ци о не уку се нео д луч них и не спрем них 
на хе рој ски чин осло бо ђе ња. Оту да је по Ње го шу Оби лић са мо нај ве ћи у 
слав ној пле ја ди срп ских ју на ка од „не по бјед ног Ца ра Ду ша на“ до „осло бо-
ди о ца Ка ра ђор ђа“. Из бор је ве лик, а све ода бра не ју на ке ве зу је са мо јед но 
– они су бор ци, ако не за на род, а оно, као Цар Ду шан, за др жа ву. Оту да се 
че сто већ из атри бу та ко ји иду уз ове и дру ге ју на ке ја сно на зи ру пр о то ти-
по ви хе ро ја ко је Ње гош раз ви ја до ни воа функ ци о нал ног кул та. 

На при мер, Ка ра ђор ђе је без сум ње био Цр но гор ци ма вр ло при јем чив 
пр о то тип хе ро ја, што је би ло усло вље но мно го број ним фак то ри ма, по чев 
од то га да је био бо рац за осло бо ђе ње од тур ске вла сти, нај све жи ји при мер 
срп ског го ле мог ју на штва, жр тва из да је, па све до ње го вог цр но гор ског по-
ре кла, што је са мо мо гло да олак ша иден ти фи ка ци ју са њим. 

Ње гош је ве о ма ве што гра дио пр о то ти по ве ју на ка ко ри сте ћи сва ки де-
таљ ко ји би мо гао да иде у при лог „ње го вом“, што обич но зна чи срп ском, 
ју на ку у од но су на дру ге. Ре ци мо, он дру гим, по себ но ве ли ким, на ро ди ма 
при зна је да има ју ве ли ке ју на ке, али од мах и на во ди: „из гр ме на ве ли ко га 
ла фу изаћ труд но ни је“18. Мно го је те же ју на ком по ста ти у ма лом на ро ду 
као што је то, на гла ша ва Ње гош, ус пео Ђор ђе Пе тро вић Ка ра ђор ђе, ко ји је оства-
рио три ве ли ка на род на ци ља: пр во, орга ни зо вао је и по ди гао уста нак, дру го, 
из вр шио је хри сти ја ни за ци ју Ср би је, и тре ће, до нео је осло бо ђе ње на ро ду 
(„ди же на род, кр сти зе мљу, а вар вар ске лан це сру ши“19). Бу ђе ње хе рој ства 
је мо гу ће у сва ком по је дин цу, али га не мо же сва ко пр о бу ди ти у дру гом, а још 

17 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пје сма III“, Сво бо ди ја да, с. 33.
18 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 5.
19 Исто.
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те же у мно ги ма. То је ве ли ко прег ну ће. Оту да је за Ње го ша Ка ра ђор ђе ва 
нај ве ћа за слу га што је у срп ском на ро ду об но вио са мо по у зда ње и пр о бу дио 
за мр лу хра брост. То је оно што Ка ра ђор ђа уз ди же до ни воа бе смрт ни ка. 

 Ње гош по вла чи и па ра ле лу из ме ђу суд би не Оби ли ћа и Ка ра ђор ђа као 
жр тви за ве ре соп стве ног окру же ња. Зло ба и за вист су пра ти ље суд бе ју на-
ка али пра во хе рој ство тра је због вред но сти под ви га и вре ме ном до би ја све 
ве ће ува жа ва ње. Ка да Ње гош у сти хо ви ма по све ће ним Ка ра ђор ђу ка же „над 
сви је тлим тво јим гр о бом зло ба грд на бљу ва тму ше“20 не ма сум ње да ми сли 
на по ли тич ке при ли ке у Ср би ји за вре ме вла да ви не Обре но ви ћа, на ро чи то 
око 1840-е го ди не, ка да је од стра не срп ских вла сти че сто ка ља на успо ме на 
на Ка ра ђор ђа, а ње го ве за слу ге дра стич но ума њи ва не. Али, она нит ко ја 
спа ја Оби ли ћа и Ка ра ђор ђа, жр тво ва ње жи во та за на род и ње го ву сло бо ду, 
пред ста вља бли ста ву зу бљу ко ја ће и Ка ра ђор ђу као и Оби ли ћу обез бе ди ти 
да ње го во име и де ло до би ју пра во ме сто у исто ри ји срп ског на ро да. Га рант 
то га је суд исто ри је ко ји кр оз суд по ко ље ња „што је чи је да је свје ма“21, што 
зна чи да осу ђу је и не ча сне по ступ ке у по ли ти ци. 

Ка ра ђор ђе као пр о то тип хе ро ја спа ја у се би чак три хе рој ска ти па: пр во, 
под ви жни ка (ин ди ви ду ал ни чин хра бро сти); дру го, осло бо ди о ца; и тре ће, 
жр тве (му че ни ка за цео на род). Дру ги и тре ћи тип хе ро ја су че шће ко лек-
тив ни и лак ше омо гу ћа ва ју иза зи ва ње ем па ти је и иден ти фи ка ци ју у на ро ду. 
Чак је и Ми лош Оби лић по нај ви ше са мо под ви жник, па тек он да и жр тва, 
али не и осло бо ди лац. Ње гош је од лич но уочио да Ка ра ђор ђе, „Марс срп-
ски“22, сје ди њу је у се би сва три ти па ју на штва и то је усло ви ло не спор но 
огром но по што ва ње ко је је осе ћао пре ма во ђи Пр вог срп ског устан ка, из ре-
че но кр оз по све ту „Гор ског ви јен ца“.

Осим то га, при мер Ка ра ђор ђа је не са мо по сво јој ве ли чи ни био зна ча јан 
за ја ча ње сло бо дар ског ду ха и на по ра Цр но го ра ца, не го је био и са вре мен. Ње-
гов под виг је део та да шње ак ту ел не вој но-по ли тич ке ат мос фе ре на Бал ка ну. 
Оту да је култ Ка ра ђор ђа у Ње го ше во вре ме био ве о ма функ ци о на лан култ 
хе ро ја. То је вре ме ка да су уз све по што ва ње под ви жни ка нај ви ше по треб ни 
осло бо ди о ци. То Ње гош уоста лом и ка же у сти ху: „зна Ду ша на ро дит Срп ка, 
зна до ји ти Оби ли ће; ал’ хе ро је ка По жар ске, ди вот ни ке и пле ми ће, гле, Срп ки-
ње са да ра ђу!“23. Да кле, ра ни је су Срп ки ње ра ђа ле ца ре ве и цар ске ви те зо ве 
изyзет не хра бро сти по пут Оби ли ћа, бра ни о ца цар ства, али је до шло до ба 
да ра ђа ју осло бо ди о це по пут По жар ског, ру ског кне за ко ји је 1612. го ди не 
пред во дио на род у бор би пр о тив за во је ва ча и ус пео да осло бо ди Мо скву, 
љу де ко ји из пе пе ла ди жу по ни ште ну др жа ву и би о ло шки угро жен на род.

20 Исто, с. 6.
21 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 6.
22 П. II Пе тро вић Ње гош, „За ро бљен Цр но го рац од ви ле“, Пу сти њак Це тињ ски, Обод, 

Це ти ње 1994, с. 12.
23 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 6.
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По гре шна је прет по став ка да је Ње гош оку пи ран са мо Тур ци ма и по-
ту ри ца ма, те сма тра да се ју на штво да до ка зи ва ти са мо у бо је ви ма пр о тив 
њих. Ре ци мо у „Сво бо ди ја ди“, као и у не ко ли ко дру гих спи са, он је опи сао 
бо је ве Цр но го ра ца не са мо са Тур ци ма, не го и са Мле ча ни ма и Фран цу зи ма. 
Ју нач ке су и без сум ње до стој не хва ле би ле по бе де ма ло број них цр но гор ских 
сло бо да ра над сил ном и „пре на ду том“ На по ле о но вом, као и сва ком дру гом 
за во је вач ком вој ском, а гор ки су Ње го шу њи хо ви по ра зи. Ни је ни чу до што 
је Ње гош, има ју ћи и пре ви ше ло кал ног исто риј ског ма те ри ја ла за ин спи ра-
ци ју, на пи сао за се бе да „не во ли да пје ва о под ви зи ма стра них на ро да“24. 
Јед но је си гур но. Ње гош ни је био са мо за рат пр о тив Тур ске и му сли ма на, 
не го пр о тив сва ко га ко је угро жа вао сло бо ду на ро да.

Ра зу мљи во је да су и култ о Оби ли ћу и дру ги кул то ви ко је је сво јом 
ли те рар ном ге ни јал но шћу ожи во тво рио Ње гош у осно ви на ци о нал ни кул-
то ви, већ из раз ло га што је он био срп ски ро до љуб. То се ви ди на мно го 
ме ста у ње го вом ли те рар ном де лу па је та ко и „Гор ски ви је нац“ по све ћен 
прахy оца Ср би је, а Ње гош ко ји се у пи сму Си ми Ми лу ти но ви ћу на пи са ном 
на Це ти њу 25. сеп тем бра 1844. го ди не по ве ра ва да не во ли на зив сво је зе мље 
Цр на Го ра; на истом ме сту ка же и то да је ње на вред ност у то ме што је, иако 
„твр ди и кр ва ви крај“, она крај „срп ски од иско ни“ (под ву као ДС)25. У пи сму 
Ма ти ји Не на до ви ћу од 18. ок то бра 1850. го ди не, пи шу ћи о име ну Цр не Го ре 
ка же: „ја ко ји сам њен син, не мо гу јој име пр о из ре ћи што се не ћу згро зи ти, 
али је опет ко ма дић од раз ва ли на на шег цар ства“26.У „Сво бо ди ја ди“ Цр ну 
Го ру че сто на зи ва „сво бо де срп ско гње здо“27. У спе ву „Ла жни цар Шће пан 
Ма ли“ Ње гош по пра ви лу Цр ну Го ру на зи ва срп ском, а раз ли ке су са мо у 
атри бу ту ко ји иде ис пред на зи ва „срп ска Цр на Го ра“, нпр. кр ва ва, ва љат на 
итд.28, док Це ти ње пи ше као „Це ти ње Срп ско“ са ве ли ким сло вом с. Зна чај-
но је и до са да ма ло уоче но да Ње гош при том не ин си сти ра на то ме да су сви 
ко ји жи ве у Цр ној Го ри и Бр ди ма Ср би. Он за сту па јед ну са свим исто риј ски 
при хва тљи ву те зу о срп ском као свом и као нај че шћем по ре клу ста нов ни ка 
Цр не Го ре, као и о на се ља ва њу Цр не Го ре Ср би ма кр оз не же ље не ми гра ци-
је. Ин ди ка тив но је сва ка ко и то да Ње гош ко ри сти исти на зив – „Срп ска“ и 
за Ср би ју (нпр. у „Гор ском ви јен цу“) и за Цр ну Го ру (нпр. на ви ше ме ста у 
„Огле да лу срп ском“, збир ци еп ских де се те рач ких пе са ма ко је су сво је вр сна 
исто ри ја срп ског на ро да, од но сно из раз „срп ска“, нпр. „у сло бод ној срп ској 

24 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пи смо пле ме ни тој и мно го по што ва ној го спо ди Ма ту и Јо зу 
Ива но ви ћи ма од 9. ма ја 1833. го ди не“, Иза бра на пи сма, Обод – Це ти ње, Пр о све та – Бео град, 
1979, с. 103.

25 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пи смо Си ми Ми лу ти но ви ћу од 25. сеп тем бра 1844. го ди не“, 
Иза бра на пи сма, Обод – Це ти ње, Пр о све та – Бе о град, 1979, с. 114.

26 Цит. пре ма: Д. Ко ви ја нић, Цр но гор ско срп ство збиљ ских Ср ба, Вој ска, Бе о град 
2002, с. 73.

27 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пје сма I“, Сво бо ди ја да, Ник шић 2001, с. 17, 27, 86, 90.
28 Ви ди: П. II Пе тро вић Ње гош, Ла жни цар Шће пан Ма ли, Под го ри ца 2001.
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Го ри Цр ној“29). Све у све му, Ње гош је Цр ну Го ру без ика кве сум ње сма трао 
срп ском зе мљом. 

Сле де ћа Ње го ше ва бит на по ли тич ка иде ја је иде ја о ну жно сти бор бе 
као, не тек до ка зу жи вот но сти, не го као о усло ву оп стан ка у ста њу по ро бље но-
сти, као и на чи ну, пр во до се за ња, а по том и очу ва ња све те сло бо де. Сло бо да 
и бор ба иду увек за јед но ако сло бо де не ма до вољ но.

Тач но је да Ње гош сла ви рат и бор бу и да су мно ги због то га сла ви ли 
Ње го ша. Но, Ње гош не сла ви сва ки рат ни ти сва ку вр сту рат ни ка, не го са мо 
осло бо ди лач ки рат и бор це за сло бо ду. Из ме ђу сил них осва ја ча и осво је них 
ко ји сил но жу де за сло бо дом не мо же би ти ми ра. Бор ба из ме ђу та ква два 
екс трем на по ла је истин ска бор ба на жи вот и смрт јер сло бо да ви ше вре ди 
и од соп стве ног и од ту ђег жи во та, а осва ја чи ни ко га ни су ми лом осло бо ди ли: 
„бор би на шој кра ја би ти не ће до ис тра ге тур ске али на ше“30. 

По сто је мно га ту ма че ња Ње го ше вог сти ха „не ка бу де што би ти не мо-
же, не ка бу де бор ба не пре ста на“. По че сто се сма тра да је у том сти ху оцр тан 
ка рак тер срп ског на ро да ко ји не уме да пр о це ни сво је мо гућ но сти и стал но 
се би по ста вља за дат ке из над њих, због че га и стра да. Из тог он да обич но 
пр о из и ла зи за кљу чак да је и Ње гош под ле гао том обра сцу и уз ди гао пр кос 
и инат на пи је де стал на ци о нал не по ли тич ке ак ци је. 

Вла де та Је ро тић до бро при ме ћу је да се та да, у вре ме Ње го ша, још увек 
чи ни ло „да дру гог из бо ра осим ра та не ма“31. Ана ли за тог де ла „Гор ског ви-
јен ца“, на ро чи то сти хо ва ко ји сле де на кон на ве де ног сти ха, ука зу је на ви ше 
ства ри. Пр во на ис кљу чи вост у опре де ље њу за бор бу, за тим на фа та ли зам 
(бор ба се мо ра за вр ши ти уни ште њем јед не од стра на у су ко бу), као и на 
Ње го ше во уве ре ње да је бор ба прин цип устрој ства све та, па ти ме и људ ског 
дру штва. 

Ње му су за пра во мр ски и осва ја чи и ства ра ње им пе ри ја као плод лич-
них рат нич ких су је та. То се ви ди из Ње го ше вог ква ли фи ко ва ња ве ли ких 
вој ско во ђа, по чев од Алек сан дра Ве ли ког, ко је је ам би ва лен ци ја ува жа ва ња 
њи хо ве ве шти не ра то ва ња и осу де стра хот них ре зул та та њи хо вих ра то ва по 
чо ве чан ство. Оту да су вој ско во ђе по Ње го шу увек бо жи ја ка зна, чак и он да 
кад су осло бо ди о ци сво га на ро да.

Уоча ва ју ћи ап сурд при ви да ци ви ли за циј ског по ма ка ко ји се огле да у 
то ме да што се у сва ком но вом ве ку ви ше при ча о ми ру – то има све ви ше 
ра та и на си ља, Ње гош не пру жа об ја шње ње за ту по ја ву не го са мо ис ка зу је, 
сход но свом др жав нич ком ста ту су, бри гу за суд би ну свог на ро да у ви хор ним 
вре ме ни ма у ко ји ма тре ба до сег ну ти осло бо ђе ње као ве ко ви ма же ље ни циљ 
ко ји ни је био са мо са њан, не го и за ко ји се ису ви ше уми ра ло.

29 П. II Пе тро вић Ње гош, „Бој на Мар ти ни ће“, Огле да ло срп ско, Под го ри ца 2003.
30 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 13.
31 В. Је ро тић, „Лу на и крст, ди ја лог или рат“, Да ро ви на ших ро ђа ка, књ. IV, Ars Li bri, 

Бе о град 2002, с. 54.



377

Ту до ла зи мо до иде је о сми сле но сти жр тве за сло бо ду или бар за до-
сто јан ство на ро да. Хе рој ство и тра ге ди ја иду увек за јед но („да, ви те за су сто-
пи це тра ги че ски ко нац пра ти“32, и „не бој шу сваг да вук изи је“33), па оту да 
пр во „за ку ка мај ка у ју на ка“. Да се бу де ју нак ни је до вољ но би ти при род но 
и не се лек тив но хра бар, мо ра се све сно и циљ но пре зре ти соп стве ни жи вот 
и на пра ви на чин, осми шље ним ге стом, уз ди ћи из над ку ка вич лу ка и мо рал-
не бе де обич ног све та. Осим то га, ако ју на штво ни је усме ре но пле ме ни том 
ци љу оно је сле по и као та кво че сто и не хо ти це по ста је де струк тив но и 
штет но, чи ме за пра во и пре ста је би ти ју на штво. По сво јим ин стру мен ти ма 
и по тен ци ја ли ма оно ни је са мо усме ре но ка чи ње њу до бра, не го, и то да ле ко 
ви ше, и чи ње њу зла или, ка ко то Ње гош ка же: „Ју на штво је цар зла сва ко-
је га“. Тек свест ак те ра о ва жно сти ста вља ња ју на штва у функ ци ју оства ри-
ва ња до бра, као и етич ки ис пра ван ода бир ци ља чи не ју на штво по зи тив ном 
по ја вом.

На пу ту до се за ња сло бо де нај ве ћа пре пре ка је сте из да ја сво га на ро да. 
Опрост за чин из да је је мо гућ са мо ако је у пи та њу из да ја по је дин ца од стра не 
по је дин ца, али из да ја ве ре или на ро да се не пра шта ни ти је ико овла шћен да 
у усло ви ма бор бе за пре жи вља ва ње опро сти из дај ни ку. Страх од из да је је 
нај ве ћи од свих стра хо ва код оних ко ји по ла жу свој жи вот на ол тар сло бо де. 
При том, спо зна ја о људ ској при ро ди упу ћу је Ње го ша на гор ку чи ње ни цу 
да из да ја ни је ни ма ло ни рет ка ни нео че ки ва на рад ња, те из ри че кр оз уста 
кне за Ни ко ле стра шну исти ну – „нек ме из да сва ко ка’ и хо ће“34.

Ње го ше ва ус хи ће ност ка жња ва њем из дај ни ка, на при мер грч ког ад ми-
ра ла – ве ле и здај ни ка Кир Лу ке (Гер ту ка), ко ји је уме сто да бу де на гра ђен од 
сул та на Му ха ме да за из да ју грч ке стра не ка жњен од ње га стра шном смр ћу 
та ко што му је од ра на ко жа35, сва ка ко се не мо же сма тра ти зна ком по ли тич ке 
зре ло сти. Ње гош је ту, у ду ху сво га вре ме на и пр о сто ра, са мо по де лио ми-
шље ње сво га на ро да и ње го ву пре те ра ну од бој ност пре ма сва кој вр сти из да је.

Спас од по губ но сти из да је по бит ку за сло бо ду не ле жи у санк ци ји ње-
ног ка жња ва ња post fac tum, у пр о стом по гу бље њу из дај ни ка, да кле ни у 
ис тра зи по ту ри ца као „из дај ни ка ве ре и на ро да“. Ва жни је је из да ју спре чи ти. 
Из да ја се у том ми љеу че шће на сто ја ла спре чи ти ко лек тив ном кле твом као 
спе ци фич ном, пре вен тив ном ана те мом, не го на си љем. Ко лек тив на кле тва 
као са крал ни чин ба ца ња пр о клет ства на из дај ни ка и ње го во по том ство од 
стра не це ле за јед ни це (та ко што за јед ни цу че сто ре пре зен ту је цр ква!) је 
стра шна ка зна у па три јар хал ној, ду бо ко ре ли ги о зној и исто вре ме но из ра зи то 
су је вер ној сре ди ни ка ква је сва ка бал кан ска, а по себ но ди нар ско-цр но гор ска.

32 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 6.
33 П. II Пе тро вић Ње гош, Ла жни цар Шће пан Ма ли, Под го ри ца 2001, с. 88.
34 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, стр. 99.
35 Пре ма пи сму М. Ме да ко ви ћа Стан ку Вра зу 22. но вем бра 1847, ви ди у: П. II Пе тро-

вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 127.
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 По ве ре ње ме ђу при пад ни ци ма исте ве ре и ме ђу бра ћом се под ра зу ме-
ва, али је и пра во на сум њу као ве чи то људ ско пра во не по бит но. Оту да Сер дар 
Јан ко и пред ла же свим бо јов ни ци ма за сло бо ду: „из да ти се не ће мо, ама тре-
ба да се утвр ди мо кле твом; здра ви је по сао“36. Пре вен тив на кле тва мо гу ћег 
из дај ни ка је бо ља од сум ње, уто ли ко што је пра вед ни ја бу ду ћи да се њо ме 
из бе га ва огром на гре шка оп ту жбе не ви ног. 

Кле твом се на де лу по твр ђу ју при сут ност и сна га ко сов ског ми та кр оз 
ожи во тво ре ње кул та кле тве Кне за Ла за ра у цр но гор ској тра ди ци ји осло бо-
ди лач ке бор бе. Ка да се у „Гор ском ви јен цу“ пр о чи та ка ко Сер дар Ву ко та 
ку не по тен ци јал не из дај ни ке37, по ста је ја сно за што је срп ски је зик је дан од 
рет ких у ко јем реч за кле тва до ла зи ди рект но из ре чи кле тва. Ужа са ва ју ћа 
све о бу хват ност кле тве и свест о то ме да је сва ко у име Бо га мо же оства ри ти 
све те ћи се из дај ни ку и ње го вој по ро ди ци, то пи у па три јар хал ној сре ди ни, 
бо ље не го ишта дру го, не чи ју во љу за из да јом. Са др жи на кле тве је то ли ко 
све о бу хват на да ап со лут но по ни шта ва и све ду хов но, а не са мо ма те ри јал но 
што је у спо ју са из дај ни ком. Од па ган ског зах те ва да из дај ник по је де сво ју 
соп стве ну пе че ну де цу на слав ској тр пе зи па до ни за ста ро за вет них и но во-
за вет них об ли ко ва ња људ ске прав де, а чи ји се хри шћан ски ка рак тер по твр-
ђу је ти ме што на кра ју кле тве сви хор ски уз ви ку ју „амин“, кле тва се ве ко-
ви ма ис ка зу је у ми љеу по лу па ган ског – по лу хри шћан ског на ро да ка кав је 
срп ски као ре ла тив но мо ћан ин стру мент очу ва ња вред но сти за јед ни це и 
ње не ег зи стен ци је.

Но, ка ко је акт пр о кли ња ња по не кад за лу дан очај нич ки на пор ко лек ти ва 
да за у ста ви ру ше ње свог си сте ма вред но сти и ка ко су и за осу је ће ње из да је 
као и за под сти цај ју на штва по треб ни при ме ри ко ји стал но под се ћа ју, Ње гош 
ре зиг ни ра но опо ми ње да иако „на Бо ри се, Ву ка ши не“38 као пр о то ти пе из дај-
ни штва, као и на њи хо ве след бе ни ке „на Ву ков це, ро да из да ји це“39, „оп шта 
гр ми ана те ма“40, тек „по ко ље ња дје ла су де“41. Раз у ме се да ова Ње го ше ва 
ва ри ја ци ја иде је о су ду исто ри је као ко нач ној ако не и нај ве ћој осве ти ни је 
и не мо же би ти мо но ди мен зи о нал на не го са мим тим што са др жај цр но гор ске 
кле тве омо гу ћу је и бр зу људ ску осве ту без че ка ња на исто ри ју као су ди ју.

Ка да је реч о кле тви, по Ње го шу је и пр о паст срп ског цар ства и па да ње 
срп ског на ро да у роп ство по сле ди ца кле тве. Осло бо ђе ње од гре ха као узро-
ка кле тве и од роп ства као ка зне по сти же се из на ла же њем хра бро сти и ве ре 
у се бе а он да и под ви гом осло бо ђе ња као са крал но за ве то ва ним чи ном. По 

36 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 99.
37 Ви ди: Гор ски ви је нац, с. 99-100.
38 Ње гош је, као и дру ги у ње го во вре ме, сма трао да су се Бо рис Го ду нов у Ру си ји и 

Ву ка шин Мр њав че вић код нас по слу жи ли уби ством бли ских ср од ни ка да би до шли на пре-
сто. 

39 П. II Пе тро вић Ње гош, „Лов ћен“, Ма ње пје сме, Бе о град 2001, с. 17.
40 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, с. 6.
41 Исто.
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Ње го шу је тај час за Ср бе на сту пио 1804. го ди не по ди за њем Пр вог срп ског 
устан ка: „Бје жи, грд на кле тво с ро да – за вјет Ср би ис пу ни ше!“42.

Не ма сум ње да је Ње гош у сво је кључ не по ли тич ке иде је угра дио и 
не ке иде је кла сич них по ли тич ких ми сли ла ца, од ан ти ке па до свог вре ме на, 
пре све га за хва љу ју ћи ли те ра ту ри на ру ском је зи ку ко ју је пом но пр о у ча-
вао43. До брим по зна ва о ци ма тих иде ја ни је те шко да их пре по зна ју иако су 
за о гр ну те у ло кал но се ман тич ко и се ми о тич ко ру хо ко је че сто од вла чи па-
жњу од са др жи не ка фор ми ис по ља ва ња иде је. Ти ду хов ни под сти ца ји ко је 
је Ње гош „не по сред но или по сред но... и обил но при мао из ан тич ке књи жев-
но сти“44, без сум ње су ути ца ли и на об ли ко ва ње мно гих ње го вих по ли тич-
ких ста во ва. Овим тврд ња ма се ни нај ма ње ни ти же ли ни ти мо же ума њи ти 
ве ли чи на Ње го ше вог де ла, не го се са мо на сто ји од ма ћи од не кри тич ког епи-
гон ства ко је не до зво ља ва суд о то ме да је на не ку фи ло зоф ску, те о риј ску 
или књи жев ну ве ли чи ну не чи ја ми сао има ла упли ва, сма тра ју ћи да то де-
гра ди ра ту ве ли чи ну. Та ква аргу мен та ци ја о ап со лут ној ори ги нал но сти је 
не са мо не на уч на, не го за це ло и при ми тив на45.

Исто та ко, Ње гош угра ђу је, не са мо у сво ја књи жев на де ла не го и у 
сво је по ли тич ке пр о јек те, не ке пр о ве ре не на род не му дро сти. По ред то га, 
че сто се осла ња и на по ли тич ки функ ци о нал не на род не ми то ве и кул то ве. 
Ре ци мо, култ пре да ка, ко ји је код нас за ду го остао функ ци о нал ни по ли тич ки 
и вој ни култ, из ра зи то до ми ни ра у Ње го ше вој ле пе зи по моћ них ин стру мен-
та ри ја ре а ли зо ва ња иде је сло бо де. Не го ван још од пра ста рих вре ме на кр оз 
ве ро ва ње да и мр тви пре ци ако су би ли ју на ци мо гу да по мог ну у би ци са 
над моћ ни јим не при ја те љем, култ мр твих ју на ка је код Ср ба оп ста јао и за то 
што је ствар но пси хо ло шки до при но сио соп стве ном охра бре њу и па да њу у 
за нос ју на штва. У то ме је сми сао „кли ко ва ња“, од но сно уз ви ка за по моћ 
ко ји се упу ћу ју то ком бор бе мр твим хе ро ји ма, као и дру го вр сна по ми ња ња 
Оби ли ћа, Ста ри не Но ва ка, Ба је Пи вља ни на и дру гих, што оп ште на ци нал-
них, што ло кал них ју на ка „ко ји жи ве до клен сун це гри је“46. Ве чи ти спо мен 
ју на штва обез бе ђу је им ве чи ти жи вот, као што ви ди мо, и на зе мљи као и на 
не бу, а њи хо во при су ство у бор би и по моћ по том ци ма су нај ве ћи до каз њи-
хо вог жи вље ња по сле смр ти. 

Не са мо те о риј ски пр о во ка тив на пред ста ва си сте ма вла да ви не на 
не бу из не та је у „Лу чи ми кро ко зма“. Ње го ше ва езо те рич на ви зи ја по рет ка 
не ба у то ли кој ме ри од у да ра од хри шћан ских сте ре о тип них пред ста ва 
уре ђе ња од но са на не бу ка кву би мо рао има ти вр хов ни све ште ник јед ног 

42 Исто.
43 Ви ди: М. Фла шар, Ње гош и ан ти ка, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 

Ње го шев ин сти тут, Мо но гра фи је и сту ди је, књ. 1, Под го ри ца 1997.
44 М. Фла шар, op. cit. с. 7.
45 Ви ди ви ше о „при ми ти ви зму аргу мен та“ у: М. Па вло вић, „Есе ји о срп ским пе сни-

ци ма“, Иза бра на де ла, књ. III , Вук Ка ра џић, Бе о град 1981, с. 288–289.
46 П. II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, op. cit., с. 11.
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хри шћан ског на ро да да се мо же ре ћи да је Ње гош у том сег мен ту сво га де ла 
гно стик. 

Ње гош као пр во бит но ста ње уре ђе но сти од но са на не бу утвр ђу је ста ње 
јед на ко сти свих ду хо ва и њи хо вих све то ва ко је је на ру ше но не ким ка та кли-
змич ним до га ђа јем, не об ја шња ва ју ћи ко јим. Бог се, не са мо кр оз уста Со-
то не, пред ста вља као узур па тор пра ва дру гих ду хо ва и њи хо вих све то ва 
ко ји по то ну ше у та му, тач ни је као не ко ко ме се на про сто по сре ћи ло („слу чај 
зго дан“) да му у тој ка та кли зми не ба баш ње гов свет оста не и нео ште ћен и 
у зо ни све тло сти, а ко ји то ко ри сти да би по ко рио дру ге. У Ње го ше вој ин-
тер пре та ци ји не бе ских пра зби ва ња Со то на не тра жи да му Бог усту пи пре-
сто, чак не тра жи ни по де лу вла сти из ме ђу ње га и Бо га, не го са мо то да сви 
ду хо ви (а не са мо он), до би ју јед на ка пра ва47 и јед на ку ко ли чи ну све тло сти 
ко ју су има ли пре ка та кли зме без оба ве зе по ко ра ва ња Бо гу ни ти ко ме дру го-
ме. Да кле, Со то на зах те ва изо но ми ју, јед на ко прав ност, што је увек прет по-
став ка де мо кра ти је. То је и на ве ло Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа на тврд њу да 
је по Ње го шу Со то на за пра во пр ви де мо кра та, а Бог пр ви ти ра нин. Али 
Ње гош, чак ни као гно стик, не иде пре да ле ко у свом уда ља ва њу од за вет них 
пред ста ва о Бо гу и Со то ни. Со то на је ипак зао и не га ти ван и ни је баш де мо-
кра та, ка ко то твр ди Пе тро ни је вић. То по твр ђу је низ дру гих де та ља у „Лу чи“. 
На при мер, у раз го во ру са архан ге лом Ми хај лом Со то на ипак по ка зу је из-
ра зи ту те жњу за до ми на ци јом и ус по ста вља њем хи је рар хи је у ко јој ће са мо 
он би ти на вр ху. 

Ви ше је не го те о риј ски ра ри тет но и у на шој ли те ра ту ри вр ло рет ко ако 
не и је дин стве но осми шље ње хи је рар хи је мо ћи ко ју пред ла же Со то на, а 
на ро чи то осми шље ње ње не осно ве. Со то на, на и ме, не не ги ра да су он и 
архан гел Ми ха и ло јед на ки по чи ну, али ње га та вр ста фор ма ли зо ва не хи је-
рар хи је ни ти ин те ре су је, ни ти је он ува жа ва. Он као је ди но ва же ћу при зна је 
са мо хи је рар хи ју по ко ли чи ни гор до сти, да кле гре ха, као вр хун ском ква ли те-
ту ко ји не ко по се ду је. Гор дост је из вор жуд ње за моћ, ство ри тељ и одр жа ва лац 
мо ћи. Сто га, по Со то ни, уко ли ко не ко, по пут архан ге ла Ми ха и ла, има ма ње 
гор до сти од ње га он је са мим тим и на ни жој ле стви ци по тен ци је мо ћи.

У овој пред ста ви по ли тич ког си сте ма не ба и у ис ка зи ва њу раз ли чи тих 
по гле да на сте пен и осно ве не бе ске мо ћи као сво је вр сној па ра диг ми зе маљ-
ског устрој ства по ли ти ке, Ње гош се ви со ко и сме ло уз ди гао из над сте ре о-
тип них пред ста ва по ли тич ких устрој ста ва и не ба и зе мље ко ји су пре вла-
да ва ли у ње го вом до бу. 

Да ле ко пре јед ног Ни чеа он ви ди во љу за гор дост, а ти ме и за моћ као 
срж по ли ти ке, као ње ну те шко са вла ди ву де мон ску ди мен зи ју.

Иако је ин стру мент хи је рар хи за ци је и су пре ма ти је, моћ ни је са свим у 
су прот но сти са де мо кра ти јом, док дво лич ност у по ли тич ком де ла њу је сте. 

47 П. II Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, Пред у зе ће за из да ва ње уџ бе ни ка, Бу дим-
пе шта 1982, с. 118.
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Пред ста ва о Со то ни као де мо кра ти се рас пр шу је већ услед то га што он од 
моћ ни јег од се бе тра жи јед на ка пра ва за све, а ти ме и за се бе, а по том од мах 
од ри че та пра ва они ма ко је сма тра ма ње моћ ним и вред ним од се бе. Ти ме 
по ка зу је да ње гов зах тев за јед на ко прав но шћу, ко ја је не са мо бит на прет-
по став ка не го и пре те ча де мо кра ти је, ни је ни искрен ни прин ци пи је лан. 
Пе тро ни је ви ће ва те за о Ње го ше вој ви зи ји Со то не као де мо кра те не сто ји и 
из раз ло га што Со то на сле ди прин цип дво стру ког стан дар да. Са дру ге стра не, 
ни Бог ни је ти ра нин јер по ра же ном Со то ни не од у зи ма пра во на бе смрт ност 
не го му да је цар ство зе маљ ско у ко јем и Адам, ко ји се по ка јао, та ко ђе има 
шан су по врат ка у рај. При том тре ба ре ћи да из ве сна слич ност овог сег мен та 
„Лу че“ са Мил то но вим „Из гу бље ним ра јем“ ни је слу чај на. Да је Ње гош па-
жљи во из у ча вао ово Мил то но во де ло све до че и ње го ве бе ле шке на при мер ку 
те књи ге ко ју је по се до вао у сво јој би бли о те ци48. Не што ела стич ни је схва-
та ње аутор ства омо гу ћа ва да се та Мил то но ва иде ја, пак, пре по зна у Вер ги-
ли је вој „Ене и ди“.

У ори ги нал ни ја Ње го ше ва раз ми шља ња о по ли ти ци спа да и оно ка да 
раз ма тра ко ли ко по ли ти ка истин ски до при но си до бру на ро да и др жа ве, а 
ко ли ко је она од го вор на за то што је „круг зем ни“ по стао „сфе ра без ум ног 
ме те жа“49, од но сно ко ли ко др жа ва чи ни да то га ме те жа не бу де или бар да 
га бу де што ма ње. Оба пр о це са се не до жи вља ва ју као до ми нант на ни ти као 
на из ме нич на, не го као па ра лел ни и флук ту и ра ју ћих ин тен зи те та, те сто га 
Ње гош и твр ди да по ја ча ње ин тен зи те та јед ног, од но сно сма ње ње ин тен зи-
те та дру гог, као и обр ну то, до во ди до при ви да о њи хо вој на из ме нич но сти. 

У „Лу чи ми кро ко зма“, ко ја и по вре ме ну ства ра ња и по вре ме ну об ја-
вљи ва ња прет хо ди „Гор ском ви јен цу“, за пра во је за че та иде ја о ве чи тој 
бор би као бор би до бра и зла. Ни је чу до што је за Ње го ша по сти за ње до бра, 
а по себ но до бра на ро да као нај ве ћег по ли тич ког до бра, под виг јер је зло на 
зе мљи ја че од до бра. До бро има пре власт над злим тек на не бу. А за Ње го ша 
је од свих зе маљ ских до ба ра сло бо да нај ве ће до бро. Оту да је сло бо дар ски 
под виг из над свих зе маљ ских под ви га, а за точ ник сло бо де за ње га је ди но 
мо гу ћи тип хе ро ја. Уоста лом, Ње го шу ће за прав да ње бор бе на зе мљи по-
слу жи ти рас про стра ње но ре ли гиј ско уве ре ње да се бор ба во ди и на не бу. 
Оту да су на не бу, чак и у ра ју, ан ђе ли те шко на о ру жа ни50, што је ипак ма ло 
пре те ра но. Ов де је очи то до шао до из ра жа ја ло кал ни култ оруж ја.

Ње го ше ва по ли тич ка прак са све тов ног а не са мо ду хов ног вла да ра 
Цр не Го ре не по твр ђу је те зе о ње му као „по след њем кр ста шу“ ко ји за до во-
ља ва агре сив ни зов и за пад ног и ис точ ног хри шћан ства. Ни ти је он мно го 
ра то вао, ни ти је у тим, бо ље ре че но бор ба ма не го ра то ви ма, по бе ђи вао. У 
вре ме ну у ко јем је вла дао не ких ве ли ких рат них по хо да Цр но го ра ца пр о тив 

48 М. Фла шар, op. cit., с. 350.
49 П. II Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, с. 54.
50 Ви ди: П. II Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, с. 72.
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Ту ра ка ни је ни мо гло би ти из пр о стог раз ло га што је Ру си ја, ру ко во ђе на 
сво јим ин те ре си ма, та да ин си сти ра ла да Цр на Го ра ни на ко ји на чин не 
угро жа ва тур ске ин те ре се. Нај ви ше за хва љу ју ћи то ме, па тек он да и свом 
рат нич ком (тач ни је ко манд но вој ско вод ном) не ис ку ству, Ње гош, ко ји је у 
се дам на е стој го ди ни жи во та по чео да вла да Цр ном Го ром, не ће би ти у исто-
ри ји на осно ву свог др жав нич ког учин ка за бе ле жен као ве ли ки рат ник иако 
је ви ше пу та во је вао пр о тив Ту ра ка. Исто та ко, ис тра га по ту ри ца о ко јој 
мно ги хи сте рич но пи шу као о цр но гор ском ге но ци ду ши ро ких раз ме ра за-
пра во се, по све му су де ћи, ни ка да ни је ни до го ди ла, а са свим је си гур но да 
он као др жав ник ни је уче ство вао у не чем та квом. Углав ном не си гур не, мно-
го број не ин тер пре та ци је исто ри је Цр не Го ре не да ју до вољ но до ка за о чи ну 
ис тра ге та квих раз ме ра, ма да је ве ро ват но да је би ло че стих спо ра дич них, 
али не и та ко ма сов них, што не зна чи и ма ње кр ва вих, при ме ра ис тра ге 
исла ми зи ра них са пле ме ни ка. Те шко ус по ста вље на пле мен ска сло га пра во-
сла ва ца је тре ба ло да се одр жи и ми том о за јед нич кој успе шној ис тра зи. 
На про сто, Ње гош је ли те рар но уве ли чао де ло свог прет ход ни ка и са пле ме-
ни ка Вла ди ке Да ни ла, што је ина че пе сни ци ма и до зво ље но, при че му уве-
ли ча ва ње ди мен зи ја и зна ча ја чи на ис тра ге по ту ри ца ни је из вр ше но тек 
ра ди уве ћа ња Да ни ло вог име на, не го и у прак тич не по ли тич ке свр хе за рад 
хо мо ге ни за ци је је два ује ди ње них цр но гор ских пле ме на ра ди па ра лел ног 
оства ре ња два ци ља ко ји су се уза јам но усло вља ва ли: пр во, ра ди оства ре ња 
де фи ни тив ног по ли тич ког осло бо ђе ња на ро да, и ра ди об на вља ња из гу бље не 
др жав но сти. За пра во, нај ве ћи до при нос Ње го ша као др жав ни ка и је сте на 
пла ну оства ре ња овог дру гог ци ља. Не пра вед но је што се у име атрак тив-
ни јих иде ја за по ста вља ње го ва иде ја об на вља ња др жав но сти и мо дер ни за
ци је Цр не Го ре, као и ње гов огро ман труд на том пла ну. 

У Ње го ше во вре ме ство ре не су пр ве мо дер не др жав не и уоп ште по ли-
тич ке уста но ве у Цр ној Го ри, фор ми ра но је пла ће но чи нов ни штво, за жи вео је 
обра зов ни си стем (о че му Ње гош са по но сом из ве шта ва Или ју Га ра ша ни на51), 
за по че то је ис ко ре њи ва ње крв не осве те (бе суд но сти), а сам Ње гош је че сто 
би вао у по зи ци ји су ди је. Чи ње ни це го во ре да је био вр ло строг у из ри ца њу 
ка зни, што је ве ро ват но до при не ло да се и по ред не за до вољ ства на ро да та да 
уста ли ин сти ту ци ја по ре за ме ђу не по кор ним Цр но гор ци ма. Ни на ди пло-
мат ском пла ну Ње го ше ве иде је и ре зул та ти ни су ма ли. Је ди ни цр но гор ски 
ми тро по лит ко јег је за вла ди чи ла Ру ска цр ква, и то у при су ству ру ског ца ра 
Ни ко ла ја Пр вог, умео је да уде се то стру чи ру ску нов ча ну по моћ цр но гор ском 
на ро ду и да од ње ство ри бу џет за из др жа ва ње пр вих др жав них ин сти ту ци-
ја. Ус пео је и да по ву че тач не гра ни це са Аустри јом 1841. го ди не. Ма да је то 
из вр ше но на из ве сну те ри то ри јал ну ште ту Цр не Го ре, нео спор ни успех раз-
гра ни че ња је у то ме што су се око гра ни ца до го во ри ли не Аустри јан ци и 

51 Цит. пре ма: Д. Ко ви ја нић, Цр но гор ско срп ство збиљ ских Ср ба, Вој ска, Бе о град 
2002, с. 73.
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Тур ци, не го Аустри јан ци и Цр но гор ци. Та ко је „не за ви сна област Цр не Го ре“ 
у вре ме Ње го ша de fac to по ста ла са мо стал на др жа ва са ме ђу на род но при
зна тим гра ни ца ма и те ри то ри јом, ма да још увек не и de ju re, гле да но са ста-
но ви шта ме ђу на род ног пра ва.

У оне Ње го ше ве по ли тич ке иде је ко је га мо жда не ква ли фи ку ју као 
вр хун ског др жав ни ка не го ви ше као по ли тич ког ен ту зи ја сту спа да ју ње го ви 
по ку ша ји да се у вре ме ну ве ли ке гла ди у Цр ној Го ри је дан део Цр но го ра ца 
пре се ли у Ру си ју, што је Ру си ја од би ла, од но сно да се је дан део Цр но го ра ца 
орга ни зо ва но пре се ли у Ср би ју, што је срп ска власт ипак при хва ти ла (тим 
пре што су ми гра ци је Цр но го ра ца пре ма Ср би ји спон та но те кле већ де це-
ни ја ма), као и Ње го ше ва иде ја да хр ват ском ба ну Је ла чи ћу ша ље цр но гор ску 
вој ску у по моћ, што је Је ла чић од био. Тај ње гов, без сум ње сло бо дар ски и у 
крај њем мла да лач ки ен ту зи ја зам га је на вео да и вој во ђан ским Ср би ма по-
ну ди сла ње јед ног ве ћег од ре да ра ди за по чи ња ња бит ке за осло бо ђе ње, баш 
као што је ну дио вој ну по моћ и ру ској арми ји у Угар ској на кра ју ре во лу ци је 
1848. го ди не.

 Сва ки успех на пла ну осло бо ђе ња Ју жних Сло ве на сем вој ног успе ха 
сма трао је са мо за ва ра ва њем. Оту да и ње го ва оце на да су „ба но ви на Тр о јед на 
кра ље ви на и Вој вод ство мр тве исто рич не ре чи, дру го ни шта“52. Опи је ност 
ју го сло вен ством је вре ме ном у ње му спла шња ва ла, ма да се ни је уга си ла. У 
пи сму Ме ди Пу ци ћу, од 23. апри ла 1849. го ди не, он ка же: „Ју го сло вен ство 
је иде ал на ри јеч ко ја са мо пра зни јем гла сом ли је по зву чи“ јер „на ша бра ћа 
не уми ју ра зу мје ти шта је дич на сво бо да“53. Кри те ри јум „опи је но сти сло бо-
дом“ очи то ни је био јед на ко ва жан у ле стви ца ма си сте ма вред но сти по ро-
бље них ју жно сло вен ских на ро да. За Ње го ша је та вр ста не јед на ко сти би ла 
ва жни ја као раз лог спа ја ња или не спа ја ња са дру гим на ро ди ма од ср од но сти 
у је зи ку или ет нич ком по ре клу. Он је жу део за сје ди ња ва њем са „бра ћом по 
љу ба ви пре ма сло бо ди“, а ко ни је жу рио том ци љу, па још то хтео без оруж ја, 
ни је се укла пао у Ње го ше ву ви зи ју за јед ни це сло бод них као са мо о сло бо ђе-
них. Ко ли ко је био за нет иде јом „осло бо ђе ња сва ко ли ког срп ства“ нај бо ље 
по ка зу је то што до смр ти ни је мо гао да пре жа ли што се 1848. го ди не ни је 
„на Бо сну кре ну ло“54. 

Но, бар у Цр ној Го ри ње го во укуп но по ли тич ко де ло ва ње је би ло ре а-
ли стич но, са свим при ме ре но усло ви ма и мо гућ но сти ма те сре ди не, те се 
мо же ре ћи да је Ње гош сво јом вла да ви ном ве о ма те мељ но при пре мио оства-
ре ње ко ре ни те ре форм ске по ли ти ке ко ју је по том, из ме ђу оста лог и сто га 
ла ко, спро вео ње гов на след ник на вла сти, Кнез Да ни ло.

52 Исто.
53 П. II Пе тро вић Ње гош, „Пи смо Ме ди Пу ци ћу од 23. апри ла 1849. го ди не“, Иза бра на 

пи сма, Обод – Це ти ње, Пр о све та – Бе о град, 1979, с. 176.
54 В. Лат ко вић, Пе тар Пе тро вић Ње гош, Но лит, Бе о град 1963, стр. 242.
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Умро је 1851. го ди не, баш на дан сво га сту па ња на власт (19. ок то бра), рас-
по лу ћен из ме ђу хе ро ич не иде је ко лек тив ног ору жа ног осло бо ђе ња на ро да 
и днев но по ли тич ке, али исто риј ски зна чај не по тре бе ства ра ња и мо дер ни за-
ци је др жа ве ма кар и уз ту ђу по моћ, баш она ко ка ко је цео свој век (про)жи вео 
и ми слио – ра за пет из ме ђу не ба и зе мље.
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Dragan Simeunović

THE PO LI TI CAL THO UGHT OF PE TAR II PE TRO VIĆ NJE GOŠ 

S u m  m a r y

This pa per analyzes the key po li ti cal ide as of Pe tar II Pe tro vić Nje goš, which so far 
ha ve been in suf fi ci ently stu died. Nje goš’s po li ti cal tho ught is analyzed in the con text of 
his ti me and hi sto ri cal cir cum stan ces when the op pres sed Ser bian pe o ple we re trying to 
ac hi e ve fre e dom thro ugh armed strug gle. As the main ob stac les on the way to fre e dom 
Nje goš po ints out the mass be trayal and lack of co he sion among the Serbs. As the cru cial 
in stru ments of li be ra tion fr om Tur kish ru le he se es the spe ci fic Ser bian cul tu re of mar-
tyrdom, the ir rich tra di tion of fig hting con qu e rors, as well as the ir su scep ti bi lity to a cult 
of he ro ism with its po wer ful mo bi li zing po ten tial. Among ot her no te worthy po li ti cal 
ide as are Nje goš’s eso te ric idea abo ut po li ti cal-hi e rar chi cal struc tu re of he a ven, the emphasis 
on the mo der ni za tion of Mon te ne gro for the sa ke of re ne wing its sta te hood and his position 
on yugo sla vism.
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Мирољуб Јевтић

ЊЕГОШ И ИСЛАМ

Ње го ше во де ло пред мет је мно гих спо ро ва на ста лих у на у ци и пу-
бли ци сти ци бив ше Ју го сла ви је. Нај ва жни ји спор у том сми слу је сте сли ка 
исла ма ко ју је Ње гош при ка зао у сво јим де ли ма. Све рас пра ве ко је се ти чу 
овог де ла Ње го ше вог ства ра ла штва спа да ју у до мен по ли ти ке. По ли ти ке 
ко ја на ста је на осно ву вер ских по бу да. Све то спа да у по ље мла де на уч не 
ди сци пли не По ли ти ко ло ги је ре ли ги је. С об зи ром на то у овом ра ду ће се, 
по ла зе ћи од пред ме та и ме то да По ли ти ко ло ги је ре ли ги је, ана ли зи ра ти 
сли ка исла ма ко ју Ње гош да је у свом де лу. Та ко ће се ви де ти да ли су оп ту-
жбе да је био исла мо фоб тач не или не.

Кључ не ре чи: Ње гош, ислам, ути цај, ме ђу вер ски од но си, по ли тич ке 
по сле ди це, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

Јед на од нај ва жни јих ди ле ма ко ја се раз ви ла око Ње го ше вог де ла је сте 
пи та ње ње го вог од но са пре ма исла му. То пи та ње се по себ но по че ло по ста вља-
ти у вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ка да се у име на ци о нал не рав но прав-
но сти ро ди ло му сли ман ско на ци о нал но пи та ње у БиХ, али и у свим оста лим 
ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ у ко ји ма су жи ве ли срп ски го во ре ћи му сли ма ни.

Од нос му сли ма на пре ма Ње го ше вом де лу сво ди се на то да се без ула-
же ња у естет ске кри те ри ју ме ње го во де ло, а пре све га, „Гор ски ви је нац“, 
пред ста вља као не при ја тељ ско пре ма исла му. Шта ви ше, то се де ло пред ста-
вља као иде о ло шка под ло га ге но ци да про тив му сли ма на, са мо за то што при-
па да ју тој ре ли ги ји. Јер ка ко му сли ма ни ве ле, Ње гош ис по ља ва нео сно ва ну, 
не скри ве ну мр жњу пре ма исла му као ве ри. Као ка рак те ри сти чан на во ди мо 
став јед ног му сли ма на ко ји је не ка да као про фе сор пре да вао срп ски је зик: 
„А Ње гош сво јим сти хо ви ма де це ни ја ма по зи ва Ср бе да ко љу му сли ма не 
ка ко би сви Ср би жи вје ли у јед ној др жа ви, а ка сни је да жи ве са мо Ср би у 
јед ној др жа ви.“1 

У по след ње вре ме са раз ви ја њем иде је о по себ но сти цр но гор ске за јед-
ни це у од но су на срп ску раз ви ло се и ме ђу по је ди ним Ср би ма ми шље ње о 

1 http://www.camo.ch/aktuelno/njegos-i-genocid-nad-bosnjacima (доступно 25.12.2013)
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Ње го шу као ан ти и слам ском пи сцу. По себ но је ка рак те ри стич но у то ме сми-
слу ми шље ње не ка да твр до кор ног срп ског на ци о на ли сте Но ва ка Ки ли бар де 
ко ји ка же: „Не ма ан ти и слам ски јег пи сца на пла не ти не го што је Ње гош.“2 

Ка ко све то при мар но спа да у од но се ре ли ги је и по ли ти ке, јер за не ма ру-
је естет ске кри те ри ју ме и ана ли зи ра Ње го ше во де ло као под сти цај за по ли-
тич ку ак ци ју мо ти ви са ну ре ли ги јом, ја сно је да ово спа да у до мен по ли ти-
ко ло ги је ре ли ги је као јед не од по ли ти ко ло шких ди сци пли на.3 Сто га ће се у 
овом ра ду по ла зе ћи од пред ме та ис тра жи ва ња по ли ти ко ло ги је ре ли ги је 
ана ли зи ра ти Ње го шев став пре ма исла му као ре ли ги ји и пре ма му сли ма ни ма 
као след бе ни ци ма те ве ли ке и по што ва ња до стој не вер ске док три не и прак се. 
Пре све га му сли ма ни и не му сли ма ни, ко ји кри ти ку ју вла ди ку, Ње го ше вој 
сли ци исла ма при сту па ју за не ма ру ју ћи јед ну ве о ма ва жну чи ње ни цу. Да је 
у исла му ре ли ги ја нео дво ји ва од по ли ти ке и да се не мо же тре ти ра ти одво-
је но спи ри ту ал на ди мен зи ја исла ма од по ли тич ке. Му сли ма ни ко ји ова ко 
при сту па ју Ње го шу то не узи ма ју у об зир јер им не од го ва ра. За то што би 
при ме ном та квог ста ва, ко ји је при том је ди ни ислам ски ис пра ван, оце на о 
Ње го шу као ан ти му сли ма ну мо гла би ти до ве де на у пи та ње, а не му сли ма ни 
као Ки ли бар да за то што не зна ју за ту од ли ку исла ма или има ју ко ри сти од 
не и сти не. 

О че му се у ства ри ра ди. При мер за ислам је Му ха мед. Му сли ма ни ни су 
ви де ли Бо га, али су ви де ли Му ха ме да, ко ји им је пре нео по ру ку за ко ју им 
је ре као да је по ру ка од Бо га и му сли ма ни му то ве ру ју. Та по ру ка је све та 
ислам ска књи га Ку ран. Да кле за му сли ма не је, са ра ци о нал не тач ке гле да но, 
ислам оно што про по ве да Му ха мед. Му ха ме до во уче ње и по на ша ње је за 
сва ког му сли ма на при мер за углед. Ка ко се ва ља по на ша ти да би се обез бе-
ди ла бож ја ми лост. А Му ха мед, си гур но јед на од нај зна чај ни јих ка ри ја ти да 
људ ске исто ри је, био је исто вре ме но: Бож ји по сла ник, пр во све ште ник, вр хов-
ни су ди ја, вој ско во ђа и шеф др жа ве. Би ти му сли ман зна чи сле ди ти Му ха ме да 
у сва кој од ових функ ци ја. Не ги ра ње би ло ко је од њих зна чи из ла зак из 
му сли ман ске за јед ни це. По себ но је ва жно да се ислам због та кве при ро де 
Му ха ме до вих функ ци ја де фи ни сао као прав но прак тич на ре ли ги ја. Вр ло 
пре ци зну де фи ни ци ју у том сми слу да је про фе сор фа кул те та за ислам ске 
сту ди је из Са ра је ва Фи крет Кар чић ко ји ка же: „Сма тра се да је у исла му 
пра во оно што је те о ло ги ја у хри шћан ству – нај ти пич ни ја ма ни фе ста ци ја 
вјер ског уче ња. За му сли ма не пра во ни је са мо еле ме нат укуп ног ислам ског 
уче ња већ ње гов функ ци о нал ни из раз.“4 

Ка да се ства ри ова ко пред ста ве он да сли ка исла ма по ста је пот пу но 
друк чи ја од европ ског по и ма ња ре ли ги је. Да кле пра во је функ ци о нал ни 

2 http://sandzak-x.net/news-readmore-6296.html (доступно 25.12.2013)
3 Miroljub Jevtić, Political Science and Religion, Политикологија религије, бр. 1/2007.
4 Фикрет Карчић, Шеријатски судови у Југославији 19181941, Исламски теолошки 

факултет, Сарајево 1986, стр. 11.
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из раз исла ма. Без пра ва не ма исла ма. А пра ва не ма без др жа ве. Да кле не ма 
исла ма без ислам ске др жа ве. Ово има ве о ма озбиљ не по сле ди це за ре ал ни 
жи вот. У ре ал ном жи во ту ко ји да нас жи ви мо под пој мом ре ли ги је се оба ве-
зно под ра зу ме ва прак са ко ја се огра ни ча ва на ду хов ну сфе ру. Да кле не што 
што је одво је но од пра ва и од по ли ти ке. И та кво ви ђе ње ре ли ги је, вољ но или 
не вољ но, при хва та ју сви. За то што мо ра ју. Чак и ислам ске зе мље! То је оно 
што је ва жно за овај текст. Да кле чак и ка да, као Са у диј ска Ара би ја, ко ја 
не ма устав не го све сво је од но се уре ђу је на осно ву Ку ра на, од но сно ислам-
ског пра ва фик ха или ши ре ше ри ја та, или Иран, ко ји је ин сти ту ци о нал на 
ислам ска те о кра ти ја, ка жу да се ру ко во де исла мом ипак то чи не са мо де ли-
мич но. Јер ка да би при хва ти ли ова кву де фи ни ци ју исла ма, би ли би осу ђе ни 
на изо ла ци ју. При ме ном ислам ске кон цеп ци је од но са са не му сли ман ским 
све том њи хо ви кон так ти са не му сли ман ским зе мља ма би пре ста ли. Јер они 
ко ји до ми ни ра ју све том не при хва та ју ислам ско ви ђе ње ре ли ги је не го на ме-
ћу сво је и ислам ске зе мље за то што ни су до вољ но сна жне да ислам оства ре 
мо ра ју да при хва те не и слам ске нор ме. На при мер, пре ма ислам ском пра ву 
не му сли ма ни и му сли ма ни не мо гу би ти рав но прав ни. Му сли ма ни би тре-
ба ло да има ју пред ност. Али ка ко то ре а ли зо ва ти уз ова кву сна гу САД, 
Ру си је или Ки не. При мер Ки не је по себ но ка рак те ри сти чан. Ки на је пре ма 
нај ли бе рал ни јем ислам ском уче њу не вер нич ка др жа ва. А не ве ро ва ње у бо га 
је пре ма исла му за бра ње но и ка жња ва се смрт ном ка зном. Ку ран о то ме ве ли: 
„Кад про ђу све ти мје се ци, он да уби јај те мно го бо шце гдје год их на ђе те, за-
ро бља вај те их оп сје дај те и на сва ком про ла зу до че куј те. Па ако се по ка ју и 
бу ду мо ли тву оба вља ли и зе кат да ва ли, оста ви те их на ми ру...“5. Да кле је-
ди ни на чин да се Ки не зи као ате и сти оста ве на ми ру је сте да пре ђу на ислам. 
У су прот ном тре ба их све ли кви ди ра ти. Ако упо ре ди мо сна гу Ки не са ова квим 
зах те вом фик ха ви ди мо да по сто ји огром на не сра зме ра. Ви ди мо да му сли-
ма ни то ни су у ста њу да учи не. На про тив чак су при мо ра ни да са Ки не зи ма 
са ра ђу ју. Нпр. јед на из ра зи то ислам ски ори јен ти са на зе мља као што је Су дан 
има ве о ма раз ви је не еко ном ске ве зе са Ки ном. Иран их ве о ма мно го снаб де ва 
наф том итд. 

Упра во због то га по сто ји при вид код љу ди ко ји не по зна ју при ро ду 
исла ма да је то ре ли ги ја ка кво је и хри шћан ство. То ка ко смо ре кли на про сто 
ни је тач но. 

Чи ње ни ца да су ислам и др жа ва јед но по себ но је би ла из ра же на у 
Осман ском цар ству. То је би ло окру же ње у ко јем је Ње гош жи вео и ства рао. 
Оно је од по чет ка би ло ство ре но као вој ству ју ћи ислам ски еми рат, а са ја-
ча њем и сул та нат ко ји је био окре нут ши ре њу исла ма као др жа ве. Да кле, 
је ди ни и ис кљу чи ви циљ осман ских осва ја ња би ло је ши ре ње исла ма. Од но сно 
ислам ске др жа ве, ка ко нас учи Фи крет Кар чић, јер се ислам из ра жа ва кроз 
пра во, од но сно др жа ву. А то он да у очи ма не му сли ма на да је са свим дру гу 

5 Куран, с преводом Бесима Коркута, Сарајево 1984. сура 9, ајет 5.
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сли ку о исла му. Они ислам од сво јих пр вих су сре та са њим не ви де као ве ру 
не го као др жа ву и то др жа ву ко ја им пре ти и ко ја же ли да уни шти њи хо ву 
др жав ну не за ви сност. Па и њих са ме ако упор но од би ја ју да се пот чи не 
ислам ском по рет ку. То су чи ње ни це ко је сви ко ји ишта зна ју о исла му при-
хва та ју као не у пит не, као ак си о ме. Је дан од нај по зна ти јих исто ри ча ра осман-
ског цар ства у 20 ве ку, Тур чин Ха лил Инал џик, о то ме ка же: „Га за – све ти 
рат био је као иде ал зна ча јан чи ни лац у осни ва њу и раз во ју осман ске др жа-
ве. Дру штво у тим кра је ви ма са о бра зи ло се са по себ ном кул ту ром и би ло 
про же то иде о ло ги јом не пре кид ног све тог ра та и не су ста лог ши ре ња дар ал 
исла ма све док не об у хва ти чи тав свет.“6 

Ко ли ко је то би ла бе ло да на чи ње ни ца ви ди се из јед ног од рет ких из-
во ра за срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју, из Је фи ми ји не „По хва ле кне зу Ла-
за ру“.7 Ко год не зна на шу исто ри ју ка да би при сту пио том тек сту ни ка ко 
не би мо гао да зна да се ра ди о су ко бу Ср ба и Ту ра ка, ка ко нас да нас учи 
исто ри о гра фи ја. Јер се ту Ср би и Тур ци не спо ми њу. Спо ми њу се пра во слав-
ни хри шћа ни, а они мо гу би ти би ло ко ји пра во слав ни Сло ве ни јер се спо-
ми ње сло вен ско име Вук. Име јед ног од си но ва кне за Ла за ра. А про тив ни ци 
ових пра во слав них су из ма е ли ћа ни. Да кле му сли ма ни. А они мо гу би ти и 
Па ки стан ци и Су дан ци или би ло ко ји дру ги му сли ма ни. Ни ко из Је фи ми-
ји них сти хо ва не мо же за кљу чи ти о ко јим му сли ма ни ма се ра ди. Осим то га 
Је фи ми ја ја сно ка же да је Ла зар са њи ма ра то вао јер на па да ју на хри шћан ски 
ка рак тер ње го вог на ро да а не на њих као Ср бе, „му жа стве ним ср цем и же-
љом по бо жно сти иза шао си на зми ју и не при ја те ља бо жан стве них цр ка ва, 
ра су див ши да је не ис тр пљи во за ср це тво је да гле да хри шћа не ота ча ства ти 
овла да не Из ма и ли ћа ни ма.“8 Да кле, Осман ли је су на па ле срп ски на род као 
хри шћа не. И са ци љем да хри шћан ство не ста не. Уоста лом, у цен тру им пе-
ри је су га пот пу но ис тре би ли. У са да шњој Тур ској пре 1071. го ди не ни је 
би ло ни јед ног Тур чи на ни ти му сли ма на. Ту је та да би ла Ви зан ти ја. Све 
ста нов ни штво би ло је пра во слав но и пре те жно грч ко, а на ис то ку јер мен ско. 
А да нас та мо ско ро да ви ше не ма хри шћа на. Тач ни је, од 80 ми ли о на ста нов-
ни ка 99,8% су му сли ма ни. Хри шћа на и Је вре ја има са мо 0,2%.9 Куд су не-
ста ли ти Гр ци и Јер ме ни? Сви су уни ште ни би ло пра вим ма са кри ма би ло 
исла ми за ци јом или про те ри ва њем. Сви су има ли из бор или да по ста ну му-
сли ма ни или да бу ду уни ште ни. 

Он де где ни су уни шти ли хри шћа не у пот пу но сти, у Ср би ји или Бо сни, 
то ни су ура ди ли за то што ни су мо гли. Али у оним де ло ви ма Ср би је, Бо сне 
и Цр не Го ре где су мо гли уни шти ли су их. Где су да нас хри шћа ни на Ко-

6 Халил Иналџик, Османско царство, Београд 1974, стр. 11.
7 http://www.antikvarne-knjige.com/pohvala-knezu-lazaru-1402-godina (доступно 25.12.2013)
8 Исто.
9 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html (доступно 

25.12.2013)
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сме ту, у Го сти ва ру, Ул ци њу, Гу си њу, Ту ти ну. Ка ко ве ли не ка да по зна ти фран-
цу ски исто ри чар Ре не Пи нон, 1906. те тов ска до ли на По лог има ла је са мо 
јед ну че твр ти ну му сли ман ског ста нов ни штва, а три че твр ти не хри шћан ског. 
За са мо че ти ри го ди не про пор ци је су из ме ње не. Би ло је три че твр ти не му-
сли ма на. Ка ко Пи нон ка же, са мо за хва љу ју ћи пу шци тј. на си љу.10 Ка ко су 
се му сли ма ни, пред во ђе ни сул та ни ма Му ра том и Ба ја зи том, по на ша ли у Бо ју 
на Ко со ву, ко ји је основ ни мо тив Гор ског ви јен ца, нај бо ље по ка зу је Му ха мед 
Неш ри ја, ко ји ка зу је да је сул тан Му рат ова ко по ру чио Кне зу Ла за ру: „С 
бож јом по мо ћи, чу до твор ством Му ха ме до вим сву ћу вам крв про су ти, све ћу 
их као вра не по га зи ти. Ту ћи ћу их све по хи ља ду од јед ном, па ње му са мом 
(кне зу Ла за ру) от се ћи гла ву“.11 Ка да је бој по чео му сли ман ски ча у ши су 
бо дри ли бор це сле де ћим ре чи ма: „О бор ци за ве ру, да на шњи дан је онај кад 
не вер ни ку тре ба ср це рас кр ва ри ти те од ње го ве кр ви да се на пра ви Џеј хун 
(ре ка) цре ва да му рас пр ши мо у зра ку, а гла ве да им ко тр ља мо као лоп те.12

А шта је ра дио Ње гош? Он је са мо опи сао то она ко ка ко су опи са ли 
са ми му сли ма ни и ни шта ви ше. Упо ре ди мо ове го ре ре че не ста во ве Ха ли ла 
Инал џи ка и Мех ме да Неш ри је са Гор ским ви јен цем:

„Ви ђи вра га су се дам би њи шах
су два ма ча а су дви је кру не
пра у ну ка Тур ко ва с ко ра ном!
за њим ја та про кле то га ко та,
да опу сте зе мљу сву ко ли ку
ка ска ка вац што по ље опу сти!
...Сјем Ази је ђе им је гни је здо,
враж је пле ме по зо ба на ро де;
дан и на род ка ко ћу ку ти ца:
...Му рат Епир, а Му ха мед Грч ку,
два Се ли ма Ци пар и Афри ку.
Сва ки не што, не оста де ни шта“.13

Из ово га се де фи ни тив но ви ди да се Ње го ша уоп ште не ти че ислам као 
те о ло ги ја, не го по ли тич ки ак ти ко ји из те те о ло ги је про из и ла зе. И он са мо 
опи су је ка ко се та по ли тич ка ак ци ја ре а ли зо ва ла. Да кле са мо по твр ђу је оно 
што су Инал џик и Му ха мед Неш ри ја ре кли. Што је по себ но ва жно ти исто-
риј ски фак ти, ми сли мо на Инал џи ка и Му ха ме да Неш ри ја, су ку ран ски по-
твр ђе ни. Го во ре ћи ка ко се тре ба по на ша ти пре ма хри шћа ни ма и Је вре ји ма 
Ку ран ве ли сле де ће: „Бо ри те се про тив оних ко ји ма је да та Књи га (хри шћа ни 

10 Pinon Rene, L’ Europe at La Jeune Turquie, Paris 1911, стр. 305.
11 Глиша Елезовић, Огледало света или историја Мехмеда Нешрија, Београд 1957, 

стр. 51.
12 Исто, стр. 60.
13 Горски вијенац, стихови 5 и 20, Свијетлост, Сарајево 1989.
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и Је вре ји) а ко ји не вје ру ју ни у Ал ла ха ни у онај сви јет, не сма тра ју за бра ње-
ним оно што Ал лах и ње гов по сла ник за бра њу ју и не ис по вје да ју истин ску 
вје ру, -све док не да ју гла ва ри ну по слу шно и смјер но“.14 У пре во ду Ку ра на 
ко ји су об ја ви ли ре ис ул уле ма Му ха мед Ча у ше вић и Му ха мед Пан џа ово 
по слу шно и смјер но се пре во ди као по ни же ни. Ти ме се ја сно ка же да све 
хри шћа не тре ба вој нич ки осво ји ти и по ни жа ва ти их све док же ле да оста ну 
хри шћа ни.15 Да кле ако не же ле да се по ко ре, све хри шћа не је до зво ље но 
ис тре би ти. Али исто та ко хри шћа ни мо гу би ти ис тре бље ни и ако се по ко ре 
и при ста ну да бу ду по ни жа ва ни, због њи хо ве те о ло ги је ко ја го во ри о Све том 
трој ству. Уче ње о Све том трој ству да је мо гућ ност ту ма чи ма исла ма да, ако 
то хо ће, про гла се и хри шћа не мно го бо шци ма а он да се са њи ма по сту па у 
скла ду са тек стом из ци ти ра не су ре 9, аје та 5. Ајет на осно ву ко јег се хри-
шћа ни мо гу про гла си ти мно го бо шци ма је сле де ћи: „Је вре ји го во ре: Узе јр је 
Ал ла хов син, кр шћа ни ка жу: Ме сих је Ал ла хов син. То су ри је чи њи хо ве из 
уста њи хо вих, опо на ша ју ри је чи не вјер ни ка при ја шњих, – убио их Ал лах! 
Ку да се од ме ћу?“16 На осно ву то га су вр ше ни по ко љи хри шћа на ши ром 
ислам ског све та. Та кав је нпр. по кољ Јер ме на у осман ском цар ству. Са мо у 
та квој ат мос фе ри ко ја је вла да ла осман ском им пе ри јом све до кра ја ње ног 
по сто ја ња ства ра ло се Ње го ше во раз у ме ва ње исла ма. Да кле он ислам ни је 
мо гао тре ти ра ти као ве ру, јер са њим као чи стом ве ром ни је имао ни ка квог 
до ди ра. Од но сно све што је су штин ски би ло ве ра из ра жа ва ло се кроз по ли-
ти ку, кроз др жа ву, кроз ре пре сив ни др жав ни апарат ко ји је имао отво ре ну 
на ме ру да збри ше са ли ца зе мље чи тав ње гов на род, а по себ но ма лу и са 
свих стра на окру же ну Цр ну Го ру. Без узи ма ња у об зир тих чи ње ни ца ни шта 
се не мо же схва ти ти у Ње го ше вом де лу, а ти че се исла ма. 

Ка кав се осе ћај у ду ша ма пот чи ње них хри шћа на ства рао у осман ској 
др жа ви нај бо ље се ви ди кроз раз го вор Шће па на ма лог и па три јар ха Ва си-
ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа ка да Шће пан пи та:

„Ко ли ко је си ле у Тур чи на...“ а па три јарх од го ва ра:
„Го спо да ре не знам ти ка за ти;
ниг да ро ба за моћ ти ра ни на
не мој пи тат да се не пре ва риш,
У роп ству сам ро ђен и по ра ста,
страх је тур ски крв мо ју смр зао;
ја не мо гу већ ни кад има ти
по ња ти ја о то ме пра во га,
но се му чи ка ко те Бог учи.“17

14 Куран, сура 9, ајет 29.
15 Куран часни, Стварност, Загреб 1969, овде је ајет 30.
16 Куран, превод Бесим Коркут, исто, сура 9, ајет 30. 
17 Петар Петровић Његош, Лажни цар Шћепан мали, Октоих, Светигора, 2001, стр. 46.
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Да то ни је ни ка кав из у зе так ве зан за на ше ви ђе ње исла ма не ка по ка же 
опис ен гле ског ар хе о ло га сер Ар ту ра Еван са: „...хри шћан ски кмет или онај 
ко ји об ра ђу је зе мљу, у го рем је по ло жа ју од мно гих ро бо ва у на шим нај мрач-
ни јим вре ме ни ма и пот пу но је пре пу штен ми ло сти и не ми ло сти му сли ман-
ског вла сни ка зе мље као да је роб...“.18 Уоста лом шта ка же по ме ну ти ајет 29 
из су ре 9 не го упра во то. Му сли ма ни мо ра ју хте ли не хте ли да по ни жа ва ју 
хри шћа не, јер је то на ред ба. Јер им Ку ран то из ри чи то ве ли. И све то са ци љем 
да хри шћа ни не ста ну са ли ца зе мље. Ку ран о то ме ја сно ка же: „А онај ко же ли 
не ку дру гу вје ру оси ма исла ма, не ће му би ти при мље на, и он ће на оном сви-
је ту на стра да ти“.19 И да ље оне ко ји не бу ду вје ро ва ли на стра шне му ке ћу 
уда ри ти и на овом и на оном сви је ту и ни ко им не ће мо ћи по мо ћи...“.20 То 
ја сно по ка зу је за што се па три јарх осе ћа та ко ка ко се осе ћа. Јер ко ка жња ва на 
овом све ту? Па ти му сли ма ни ко ји су пред став ни ци Бо га. Па три јарх чо век, 
ко ји би тре ба ло да бу де по што ван нај ви ше од свих пра во слав них је роб сва-
ког Тур чи на, а Тур чин је ов де му сли ман и крв му се мр зне од стра ха због 
му ка на ко је га тај му сли ман мо же ста ви ти. Јер та ко на ре ђу је Бог. Мо же мо 
да за ми сли мо ка ко се осе ћао оби чан хри шћа нин кад се та ко осе ћао пр ви 
ме ђу Ису со вим след бе ни ци ма.

Па ка ко да се он да осе ћа Ње гош као вер ски по ли тич ки по гла вар сти шњен 
ода сву да, они ма ко ји би да и ње га пре тво ре у ро ба ко јем би се мр зла крв 
пред сва ким му сли ма ном, па ма кар он био и мен тал но за о стао. И ка кве то 
има ве зе са ве ром узе том у чи стом сми слу? Шта се и Ње го ша и па три јар ха 
ти че шта и ка ко ве ру ју му сли ма ни. Они њи ма ни су про блем због то га што 
ве ру ју у ислам не го за то што због исла ма не са мо да хо ће да их тла че и уби-
ја ју не го то и мо ра ју да ра де чак и ако им ни је то же ља.

Исла ми за ци ја, као цен трал на те ма „Гор ског ви јен ца“, сто га ни је акт 
ко ји Ње го шу сме та јер му сме та ислам као ве ра. Не го за то што са ак том 
при ма ња исла ма ње гов брат, ро ђак и ком ши ја при хва та ју да от пор Цр не 
Го ре уни ште за сва вре ме на. Да ни ка да не до зво ле да се Цр на Го ра по но во 
осло бо ди. Да Цр но гор ци не ста ну са свим и да се пре тво ре у „Тур ке“ у ства-
ри му сли ма не. За по че так му сли ма не ко ји го во ре срп ски као сви му сли ман-
ски гла ва ри ко ји су до шли на пре го во ре са пра во слав ним као Аџи-Али Ме-
до вић Ка ди ја21, а за тим да при хва те осман ски као по том ци Мех мед па ше 
Со ко ло ви ћа и на кра ју да се у не кој да ле кој тач ки ара би зу ју, за бо ра вља ју ћи 
и тур ски и при хва та ју ћи арап ски као свој ма тер њи је зик.22 Да ислам Ње го шу 
не сме та ја сно ка зу ју сле де ће ре чи Те о до си ја Мр ко је ви ћа:

18 Arthur Evans, Through Bosnia and Herzegovina on Foot, London 1877, Illyrian Letters. 
London 1878. Oвде цитирано према: Владимир Дедијер, Сарајево, 1914, Просвета, Београд 
1966, стр. 6.

19 Куран, исто, сура 3, ајет 85.
20 Исто, сура 3, ајет 56.
21 Горски вијенац, исто, стр. 64.
22 Мирољуб Јевтић, Арабизација неарапских муслимана и антрополошка промена 

Арапа, Политичка ревија, бр. 1/2013.
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„Сва ки Ср бин ко ји се пре вје ри –
про сто вје ру што за гр ли дру гу,
но му про сто не би ло пред Бо гом
што оцр ни образ пред сви је том,
те се зва ти Ср би ном не хо ће.
Ово ти је Ср бе ис ко би ло,
ро бо ви ма ту ђим учи ни ло“.23

За сва ког ко до бро на мер но при сту па Ње го шу ове су ре чи ја сне као су-
за. Да кле ислам и пре ла зак на ислам ни је про блем. Као што је очи глед но да 
пра во сла вље и срп ство за Ње го ша ни је исто. И да чо век је сте Ср бин не за-
ви сно од ве ре. 

Ја сно је да је про блем не што дру го. Про блем је чи ње ни ца да са при хва-
та њем исла ма по ста је те не при ја тељ сво јој соп стве ној де ци, ако она не ће да 
пре ђу на ислам. Па чак има те и оба ве зу да сво ју де цу уби је те ако вам се 
су прот ста вља ју. То је про блем. А то је у сва ком мо гу ћем је зи ку из да ја. Из да ја 
пр во сво јих нај бли жих, а у ме ри у ко јој је при хва та ње исла ма при дру жи ва-
ње агре со ри ма на сво ју зе мљу он да по ста је те и из дај ник др жа ве и на ци је. 
Ку ран о то ме ја сно ве ли: „О вјер ни ци, не при ја те љуј те ни са оче ви ма ва шим 
ни са бра ћом ва шом ако они ви ше во ле не вје ро ва ње од вје ро ва ња. Онај од 
вас ко ји са њи ма бу де при ја те љо вао, тај се до и ста пре ма се би огри је шио“.24 

Ка да се ства ри та ко пред ста ве он да по ста ју ја сне ре чи Вла ди ке Да ни ла:

„Бог вас клео, по га ни из ро ди,
што ће тур ска вје ра ме ђу на ма?
Ку да ће те с кле твом пра ђе дов ском?
Су чим ће те изаћ пред Ми ло ша
и пред дру ге срп ске ви те зо ве,
ко ји жи ве до клен сун це гри је“.25

Да кле, без остат ка се ви ди да Вла ди ка не на па да ислам ни ти исла ми за-
ци ју не го из да ју. Што је по себ но ва жно, из да ја је то ли ко ушла у свест исла-
ми зо ва них да је они не до жи вља ва ју као из да ју не го при хва та ње не че га што 
је не ми нов но, јер је то што је Вла ди ка Да ни ло сма трао из да јом на ре дио бог. 
А бож ја на ред ба је не што што је да ле ко зна чај ни је од зах те ва јед ног смрт-
ни ка, ма кар то био и вла ди ка или ре ис ул уле ма. Да му сли ма ни то та ко 
схва та ју нај бо ље по ка зу ју ре чи Хам зе ка пе та на Ву ку Ми ћу но ви ћу:

„Ја сам бо љи, чуј, вла ше, од те бе,
бо ља ми је вје ра не го тво ја,
ха та ја шем, брит ку са бљу па шем,

23 Лажни цар Шћепан мали... Исто, стр. 180.
24 Куран, 9, 23.
25 Горски вијенац, 75-80.
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ка пе тан сам од ца ре ва гра да,
у њем вла дам од три ста го ди нах;
ђед ми га је на са бљу до био...“.26 

Ове ре чи по ка зу ју где је про блем. Хам за ове ре чи из го ва ра у 17 ве ку, 
не ких три сто го ди на од Ко сов ског бо ја. Бо ја у ко јем су и ње го ви пре ци, што 
ће мо ка сни је ви де ти, уче ство ва ли у хри шћан ској вој сци кне за Ла за ра. По сле 
исла ми за ци је ње го ви пре ци до би ја ју ка пе тан ско до сто јан ство и упра ву над 
гра дом Ник ши ћем. Да кле све то до би ја за то што је стао на стра ну не при ја-
те ља сво јих пра де до ва. Што је по себ но ва жно он се сво јих пра де до ва од ри-
че ја сним ре чи ма. Да кле не са мо да се од ри че ве ре, на ци је, не го и соп стве них 
пре да ка. А за сво је прет ке узи ма Осман ли је. До след но из вр ша ва на ред бу из 
ци ти ра ног ку ран ског аје та 9, 23. По сле то га по ста је ја сна ре ак ци ја Ву ка Ми-
ћу но ви ћа, ко ји је пра ви при мер Оби ли ћа. Вук му на то ср ди то ве ли:

„Ка кво вла ше, крм ска по ту ри це!
Ђе из дај ник бо љи од ви те за?
Ка кву са бљу ка жеш и Ко со во?
Да л’на ње му за јед но не бје смо,
па ја рва и та да и са да?
Ти из дао при јед и по сли јед,
обр љао образ пред сви је том,
по ху лио вје ру пра ђе дов ску,
за ро био се бе у ту ђи на!“27 

Ни је про блем ве ра не го што је „за ро био се бе у ту ђи на“. По стао слу га 
ту ђи на и не при ја те ља сво је соп стве не до мо ви не. Што је по себ но ва жно то 
ни је ни ка ква те о ри ја не го сва ко днев на прак са. Хам за је тај ко ји пред ста вља 
Осман ли је. Он на па да, уби ја и од во ди у ро бље а не ни ка кви ет нич ки Тур ци. 
Осо би то је зна чај но да то чи ни са нај ду бљим уве ре њем да је то ис прав но и 
бо го у год но. То иде до бе сми сла ко ји се ви ди кроз чи ње ни цу да су за ње га 
де до ви они ко ји то ни су, јер су Ази ја ти у вој сци сул та на Му ра та, а ње го ви 
пра ви пра де до ви ко ји су про тив Му ра та ра то ва ли му ви ше ни су пра де до ви 
јер су про тив исла ма као иде о ло ги је агре си је, а не про тив исла ма као ве ре. 
То је исто риј ски по твр ђе на прак са. Да до ју че ра шњи хри шћа ни на па да ју свог 
соп стве ног оца и бра ћу. Без ми ло сти ки ди шу на њи хов жи вот. Ње гош као 
при мер спо ми ње Ста ни шу Цр но је ви ћа, ка да ко ло о ње му пе ва:

„Ста ни ша је образ оцр нио,
по ху лио на вје ру Хри сто ву,
на ју нач ко пле ме Цр но је во;

26 Исто, 365-370.
27 Исто, 375-385.
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обу ка се у ве ру крв нич ку
и брат ске је кр ви ожед нио“.28 

Ка кве се за мер ке мо гу ста ви ти овом сти ху, ако се има ју у ви ду исто-
риј ске чи ње ни це. Син по след њег го спо да ра Зе те Ива на Цр но је ви ћа Ста ни-
ша је као та лац упу ћен у Ца ри град, где је при мио ислам и до био име Скен-
дер. Као та кав по ста вљен је за осман ског управ ни ка пот чи ње не Цр не Го ре 
1513. го ди не. За пи сан је као чо век ко ји је „без об зир но по сту пао са ра јом“.29 

Са те тач ке гле ди шта ја сно је да је вла дар Цр не Го ре мо рао да учи ни 
све не би ли му сли ма не, као но си о це оку па ци је и љу де ко ји те же да за на век 
ис тре бе пра во слав не Цр но гор це, од но сно Ср бе из Цр не Го ре, оне мо гу ћи у 
то ме по ду хва ту. То са исла мом као ве ром не ма ни ка ве ве зе. Ка ко је то би ла 
бор ба на жи вот и смрт у ко јој су се Ср би из Цр не Го ре са мо бра ни ли, оп ту-
жи ти их, од но сно Ње го ша да је но си лац ге но ци да, је ис кри вљи ва ње чи ње-
ни ца. Оп ту жи ти жр тву за оно што је учи нио џе лат жр тве. 

Ка ко је Ње гош ду бо ко све стан да је узрок та квог по на ша ња су на род-
ни ка ко ји су пре шли на ислам, ве ра, али не као те о ло шка чи ње ни ца не го 
онај део ве ре ко ји се од но си на по ли тич ке од но се кроз ко је се ве ра ис по ља ва, 
то је Ње гош ја сно по ка зао да циљ Цр но го ра ца ни је био да укло не му сли ма не 
као љу де, не го да укло не по ли тич ку иде о ло ги ју у име у ко је они пре те да уни-
ште пра во слав не. За то и опи су је ка ко вла ди ка Да ни ло мо ли да се на му сли ман-
ске ком ши је ути че да на пу сте ислам, не као ве ру не го да се од рек ну по ли ти ке 
ко ја је по сле ди ца исла ми за ци је. То, на жа лост, због при ро де исла ма, ко ји ве ру 
од по ли ти ке не мо же одво ји ти, ни је мо гу ће. Због то га и са мо због то га Гор ски 
ви је нац по зи ва на об ра чун са но си о ци ма исла ма. Јер је Ње гош ду бо ко све-
стан да му сли ма ни не мо гу одво ји ти по ли ти ку осман ске др жа ве од њи хо ве 
лич не ре ли ги о зно сти. И то се ви ди кроз ре чи Му стај ка ди је:

„О Стам бо ле, зе маљ ско ве се ље,
ку по ме да, го ро од ше ће ра,
ба њо слат ка људ ско га жи во та,
ђе се ви ле у шер бет ку па ју;
о Стам бо ле, све че ва па ла то,
ис точ ни че си ле и све ти ње, –
Бог из те бе са мо бе ге ни ше
чрез про ро ка са зе мљом вла да ти!
што ће ме не од те бе од би ти?“30

Шта нам по ру чу је Му стај ка ди ја? Па да ње га ни шта не мо же одво ји ти 
од Стам бо ла као сим бо ла вла сти. А тај Стам бол не са мо да вла да нај ве ћим 

28 Исто, 700.
29 Историја српског народа, у шест томова 2, СКЗ, Београд, 2. издање, 1994, стр. 430.
30 Горски вијенац, 910-920.
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де лом Цр не Го ре не го хо ће да уни шти и онај ма ли део око Це ти ња ко ји се 
опи ре. Ако је то та ко, шта пре о ста је Вла ди ци Да ни лу, Ву ку Ми ћу но ви ћу и 
дру ги ма не го да то не до зво ле. Са дру ге стра не Му стај ка ди ја и они ко ји су 
са њим при ми ли ислам зна ју да им ше ри јат под прет њом ка зне за бра њу је да 
на пу сте ислам. У овом слу ча ју агре сор ску по ли ти ку Стам бо ла пре ма Це ти њу. 
Сва ког му сли ма на ко ји на пу сти ислам че ка смрт на ка зна.31 Са мо због то га 
и ни због че га дру гог мо ра ли су се укло ни ти му сли ма ни из Цр не Го ре. 

По себ но ва жно пи та ње Ње го ше вог од но са пре ма исла му је су сти хо ви 
ко је му сли ма ни до жи вља ва ју као нај ду бље вре ђа ње. Та кве су нпр. ре чи кне-
за Јан ка:

„Ка ко смр де ове по ту ри це!
Опа жаш ли ти што год Ро га не?
На шта му Ро ган од го ва ра:
„Ка у зли час, кне же, не опа жам!
Кад бли зу њих сје дим у скуп шти ну,
ја нос др жим сваг да у ру ка ма;
да не др жим, ја бих се из бљу вао.
Па сам сто га на крај и уте ка,
е бли зу њих не бих осва нуо.
Ево ви диш ка ко смо да ле ко,
и опе та она те шка во ња
од не кр сти ов де за у да ра“.32

Да би зна ли о че му се ра ди ва ља ис та ћи да се ра ди о раз ли чи тим кул-
ту ра ма за сно ва ним на ре ли ги ја ма. Те две кул ту ре има ју раз ли чи те про пи се 
о ис хра ни, на чи ну одр жа ва ња хи ги је не, ко јих се сва ки при пад ник мо ра стро-
го при др жа ва ти. Упра во је ислам ка рак те ри сти чан по то ме. Ислам нај стро-
жи је за бра њу је сви ње ти ну и упо тре бу свињ ске ма сти и ал ко хо ла. Да би се 
про пи си о то ме по што ва ли му сли ма ни стро го во де ра чу на не са мо да не је ду 
свињ ско ме со ни ти да не упо тре бља ва ју свињ ску маст, не го и стро го во де 
ра чу на да се за при пре му хра не не ко ри сте по су де ко је су ра ни је би ле ко ри-
шће не за при пре му хра не од сви ње ти не. Ку ран о то ме ја сно ка же: „Он вам 
је ди но за бра њу је стрв крв и свињ ско ме со...“.33 И не са мо то, пре ма су ни, а 
то је дру ги из вор исла ма34, му сли ма ну се за бра њу је чак и да има кон так те 
са свињ ским ме сом и пре ра ђе ви на ма. О то ме је је дан ква ли фи ко ва ни ислам-
ски те о лог ка же сле де ће: „осо ба ко ја ра ди у та квим ре сто ра ни ма у ко ји ма се 
кон зу ми ра ју ха ра ми (сви ње ти на, ал ко хол и слич но) ра ди са мо по сло ве ко ји 
су ха лал, тј. не ма кон так та са ха ра ми ма, он да је пре че да тај по сао оста ви 

31 Куран, исто, стр. 617, 33-1.
32 Горски вијенац, исто, 1245-1250.
33 Куран, исто, 2, 173.
34 Raymond Charles, Le droit musulman, Париз 1965.



398

ка ко би са чу вао сво ју вје ру и част и ка ко би се уда љи во од сум њи вих ства-
ри, те да тра жи по сао ко ји је да ле ко од ха ра ма.“35 Да кле не са мо да не сме да 
је де ни шта што је свињ ског по ре кла не го не сме ни да при ла зи то ме. Због та квог 
на чи на жи во та код му сли ма на се раз вио не при ја тан од нос пре ма све му што 
има ве зе са свињ ским ме сом. На исти на чин ре а гу ју и хри шћа ни на за бра-
ње не вр сте хра не или при пад ни ци би ло ко је дру ге ве ре. Али да ле ко од то га 
да би о они ма ко ји се друк чи је хра не, због то га што са ми не је ду не што или 
за то што друк чи је је ду, ова ко оштро го во ри ли, као што го во ре ју на ци Гор ског 
ви јен ца. Пи та ње је за што он да они та ко го во ре? Они та ко го во ре због све га 
што је прет ход но ре че но. Ислам и све што уз ње га иде: ар хи тек ту ра, ис хра-
на, аро ме, све је то до шло као по сле ди ца вој не оку па ци је. Ни су му сли ма ни 
до шли као ми ро љу би ви ми си о на ри због чи јих је бла гих ре чи не ко по ку шао 
да пре ко исла ма обез бе ди рај ско бла жен ство. Не го су до шли ко ри сте ћи мач 
и уни шта ва ју ћи је вреј ске и хри шћан ске са крал не спо ме ни ке са на ме ром да 
им не до зво ле да се ика да ви ше об но ве. О то ме игу ман Сте фан го во ри:

„Ми ви ди мо на плод ним њи ва ма
ђе се грд но тр ње рас ти ћи ло,
храм Ома ров ђе се по ви сио
над све шта ни основ Со ло мо нов,
ђе Со фи ја за ко њу шку слу жи“36

Ђе до Сте фан нам го во ри о то ме да је на нај ве ћој све ти њи је вреј ства 
по диг нут Оме ров храм, да је у нај ве ће пра во слав но све ти ли ште Аја Со фи ју 
Мех мед осва јач ушао на ко њу и пре тво рио је та ко у ко њу шни цу. Има ли 
ве ће увре де за пра во слав не хри шћа не? Тре ба под се ти ти да је по тур че ни 
Ср бин Мех мед па ша Со ко ло вић, ко јег хва ле као ве ли ког до бро тво ра, био 
ини ци ја тор ру ше ња срп ских цр кава и њи хо ве про да је, што се зна али ма ло 
ис ти че јер то про ти ву ре чи увре же ној сли ци да је он био ве ли ки до бро твор 
цр кве. И то је све ра дио за па три јар шиј ског ман да та свог ро ђа ка или чак 
бра та Ма ка ри ја.37 Ако се чи ње ни це та ко узму он да се мо же раз у ме ти ова кав 
го вор. Јер ко би да нас за ма су со фи сти ци ра не му сли ман ске го спо де и пра ве 
пре фи ње не да ме ка квих ме ђу му сли ман ка ма има на ми ли о не ре као ова ко 
не што. Ко би то ре као за пра ву ле по ти цу бив шу пре ми јер ку Па ки ста на Бе-
на зир Бу то, за Су за ну Му ба рак, су пру гу бив шег пред сед ни ка Егип та, за 
иран ску ца ри цу или јор дан ску кра љи цу? 

35 Овде цитирано према сајту докторанта и магистра компаративног фикфа са универ-
зи тета у Саудијској Арабији Зијада Љакића: http://www.zijadljakic.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=128:rad-u-restoranu-u-kojem-se-nudi-svinjetina&catid=59:savre mena-
-pitanja&Itemid=120 (Доступно 28.12.2013)

36 Горски вијенац, исто, 2275-2280.
37 Бранислав Ђурђев, Продаја „цркава и манастира“ за време владе Селима 2, Годишњак 

Историјског друштва БиХ, 9, Сарајево 1957, стр. 246.
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Као по след ње и ве о ма ва жно за ову при ли ку спо ме ну ли би смо опи си-
ва ње му сли ма на као љу ди ко ји зна ју да не го во ре исти ну и да се без има ло 
гри же са ве сти слу же пре ва ром. Као ка рак те ри стич не на во ди мо ре чи вла-
ди ке Да ни ла ко ји опи су је ка ко је си шао ме ђу му сли ман ке у се ло Срп ску у 
Зе ти, ко ја је би ла под вла шћу Осман ли ја, ка да је упр кос обе ћа њи ма да ће 
би ти без бе дан је два из ву као жи ву гла ву Вла ди ка ту ка же:

„Спу шта вах се ја на ва ше уже,
ума ло се уже не пре тр же;
ота да смо ви ши при ја те љи,
у гла ву ми па мет уће ра сте“38 
Или кад кад кнез Јан ко ве ли:
„Тр го вац ти ла же са сми је хом,
же на ла же су зе про си пљу ћи;
ни ко круп но ка Тур чин не ла же“.39

Ако се ове ре чи ту ма че у скла ду са Ку ра ном он да се ви ди да су оне су-
штин ски тач не. На и ме све та књи га исла ма по ру чу је да кад се му сли ман 
на ђе у не при ли ци и да не и сти ном или пре ва ром мо же да спа се се бе као му сли-
ма на или ислам као вер ско-по ли тич ку за јед ни цу, вер ник та да мо же са свим 
сло бод но да се ко ри сти овим сред стви ма. Без ика кве гри же са ве сти и при-
ми сли да је то не мо рал но. На про тив, то се у та квим при ли ка ма са ве ту је. О 
то ме Ку ран ве ли сле де ће: „Не ка вер ни ци на узи ма ју за при ја те ље не вјер ни ке 
кад има вјер ни ка; оно га ко то чи ни Ал лах не ће шти ти ти. То учи ни те је ди но 
да би сте се од њих са чу ва ли“.40 Зна чи са мо под тим усло ви ма се мо же има ти 
не му сли ман као при ја тељ. Ти ме се ви ди ко ли ко су са бор ци вла ди ке Да ни ла 
би ли то га све сни од би ја ју ћи кум ство ко је ни је би ло кр ште но. И по себ но 
ва жно пра во да се го во ри не и сти на па чак и да се сла же да је му сли ман пре-
стао да бу де му сли ман и да се ре ци мо кр сти, до зво ља ва сле де ћи ајет Ку ра на: 
„Оно га ко ји за ни је че Ал ла ха, на кон што је у ње га вје ро вао – осим ако је на 
то при мо ран а ср це му оста не чвр сто у вје ри – че ка Ал ла хо ва ка зна“.41 Да кле 
не са мо да мо же да ка же не и сти ну, не го му сли ман мо же и да не ги ра да је 
му сли ман па чак мо же и да се кр сти и да по ста не све ште ник. Ако све то 
учи ни да би оства рио циљ у ко рист исла ма, не са мо да му ни је грех не го је 
и бо го у год но де ло, под усло вом да је у ду ши остао му сли ман. А Алах ко ји 
је све зна ју ћи ја сно зна за то, јер про зи ре сва чи је на ме ре. 

Да је све што је Ње гош пи сао о исла му би ло по сле ди ца исто риј ских 
окол но сти у ко ји ма је жи вео а ни ка ква те о ло шки за сно ва на мр жња пре ма 
исла му ми сле и мно ги до бро на мер ни му сли ман ски ин те лек ту ал ци. Та ко је 

38 Горски вијенац, Исто, 1170.
39 Исто, 1120-1225.
40 Куран, исто, 3, 28.
41 Исто, 116,106.
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нпр. Сал ко На зе чић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву, на пи сао 
по во дом та ко зва не ис тра ге по ту ри ца: „Бит но је ов дје јед но: на род је до шао 
до са зна ња да се по ту ри це као по ма га чи ту ђи на мо ра ју уни шти ти, да би се 
Цр на Го ра осло бо ди ла“.42 Ово је на пи сао про фе сор му сли ман из Са ра је ва а 
об ја вље но је у Са ра јев ској „Свје тло сти“ 1989. го ди не. Три го ди не пред из би-
ја ње гра ђан ско-вјер ског ра та у БиХ. Да кле ка да је СФРЈ пред рас па дом. Кад 
је Броз већ де вет го ди на мр тав. У БиХ је про гла ше на му сли ман ска на ци ја, 
Бо сном вла да ју му сли ма ни По здер ци и Ди зда ре ви ћи. А глав на из да вач ка 
ку ћа ко ја ши ри му сли ман ску кул ту ру као на ци о нал ну без ијед не је ди не за гра-
де при хва та ову на пи са ну још 1947.43 Да кле има ли су По здер ци и Ди зда ре-
ви ћи и њи хо ви вр хун ски ин те лек ту ал ци 41 го ди ну да ову оце ну Сал ка На-
зе чи ћа из ба це или ба рем про ме не, или да је про сто не штам па ју. Али ни су 
и та ко су од ба ци ли и не ги ра ли све тврд ње оних ко ји Ње го ша про гла ша ва ју 
ан ти му сли ма ном из вер ских по бу да.44
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NJEGOSH AND ISLAM 

S u m m a r y

Njegosh’s works are the subject of many disputes arising in science and journalism 
in former Jugoslavija. The most important dispute in this regard is the image of Islam 
given by Njegosh in his works. All discussions related to this parts of works of Njegosh 
belong to the domain of politics. Politics, arising on the basis of religious motives. All of 
this belong to the young scientific discipline Politology of religion. Having this in mind, 
our work will use the subject and method of Politology of religion analyzing the image 
of Islam which Njegosh gave in his works. In that way it will be seen if the allegations 
that he have been islamophobe are true or not.

Key words: Njegosh, Islam, influence, interfaith relations, political consequences, 
Politology of religion
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Ирена Арсић

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И  
ЂОРЂЕ НИКОЛАЈЕВИЋ: ДВА ЛИЦА  

СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И ДРЖАВНИШТВА

Пе тар Пе тро вић II Ње гош је у Ду бров ник до ла зио, у ње му бо ра вио 
и са зна ме ни тим Ду бров ча ни ма оства ри вао зна чај не ве зе, о че му је већ 
пи са но (П. Ко лен дић, М. Пан тић). И по ред то га, ње го ве ве зе са Ђор ђем 
Ни ко ла је ви ћем, пр вим ду бро вач ким мир ским па ро хом, осни ва чем срп ске 
шко ле, гра ди те љем цр кве, по то њим ми тро по ли том да бро бо сан ским, на 
из ве стан на чин су би ле за не ма ре не у на шој исто ри о гра фи ји. Ме ђу тим, 
баш у том од но су, ко ји је, не рет ко, био усло вљен кон тро лом аустро у гар-
ских вла сти, вр ло је уоч љи ва раз ли ка у де ло ва њу и на сту пу бу ду ћег ми-
тро по ли та ко ји је, као аустро у гар ски по да ник, и као ро дом Сре мац и као 
на ту ра ли зо ва ни Ду бров ча нин, мо рао на ди пло мат ски на чин оба вља ти 
сво је ду жно сти, на јед ној стра ни, и цр кве ног и све тов ног го спо да ра сло-
бод не Цр не Го ре, на дру гој стра ни.

И по ред ове раз ли ке, ко ја је у не ко ли ко на вра та мо гла да про у зро-
ку је не ма ле и не бе зо па сне по сле ди це по срп ску пра во слав ну за јед ни цу у 
Ду бров ни ку, Ни ко ла је вић и Ње гош, као дво ји ца по ли тич ких лич но сти 
ди ја ме трал но су прот них по ла зи шта, оства ри ли су зна чај ну са рад њу, ве ро-
ват но и по сред ни штвом сво јих са рад ни ка и при ја те ља – Ду бров ча ни на 
Ди ми три ја Ми ла ко ви ћа, Ње го ше вог се кре та ра, и Ма ти је Ба на, зна ме ни тог 
срп ског пи сца и не ма ње зна чај ног ан га жо ва ног ин те лек ту ал ца сво га до ба.

Кључ не ре чи: Ду бров ник, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Ђор ђе Ни ко-
ла је вић, Ма ти ја Бан, 1848. го ди на

„Он је чо век ви сок, ви ши од нај ве ћег у Ду бров ни ку, бла го зра чан, ле по 
оде вен на наш на чин и но си ше шир као што је у нас оби чај...“1 (под ву кла И. А.) 
Овим ре чи ма је два де сет ше сто го ди шњи ду бро вач ки па рох, Ђор ђе Ни ко ла-
је вић, опи сао, у из ве шта ју епи ско пу Јо си фу Ра ја чи ћу, но во у сто ли че ног ар хи-
е пи ско па Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, ко јег, пре ма стро гим пре по ру ка ма 
све тов них, али и пре ци зним упу стви ма цр кве них вла сти, ни је смео ни да 

1 Ђ. Ни ко ла је вић у из ве шта ју епи ско пу Ра ја чи ћу 1833. го ди не (Пе тар Ко лен дић, Ње гош 
у Ду бров ни ку 1833. го ди не, „Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва“, књ. 21, 1940, 83-91)
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ви ди, а нек ма ло уго сти, у Ду бров ни ку, 1833. го ди не, на го то во три јум фал ном 
по врат ку два де се то го ди шњег цр но гор ског вла да ра из Ру си је. 

Ме ђу тим, ка ко је и био на чин овог ро ђе ног Срем ца, а на ту ра ли зо ва ног 
Ду бров ча ни на, он је умео и да на чел но и оквир но, од но сно слу жбе но, по шту-
је упут ства вла сти, као дво стру ки по да ник аустриј ске мо нар хи је, и ро ђе њем, 
и сво јим ка сни јим ан га жо ва њем, а да, ипак, ко нач но, ра ди пре ма свом вр ло 
из ра же ном осе ћа ју па три о ти зма и са свим искре ног и чи стог на ци о на ли зма. 

Ко је био Ђор ђе, по то њи Ге ор ги је, Ни ко ла је вић2? 
Свр ше ни кар ло вач ки бо го слов и пе штан ски сту дент фи ло зо фи је, об рео 

се кра јем 1829. у Ду бров ни ку, на мол бу бо га те и ам би ци о зне срп ске пра во-
слав не цр кве не оп шти не за учи те љем и на на лог кар ло вач ког ми тро по ли та 
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Тај свој за да так мла ди Ни ко ла је вић схва тио је вр ло 
озбиљ но, а те 1833. био је на пра гу ње го вог оства ре ња, по сле пу не че ти ри 
го ди не над му дри ва ња са ло кал ним али и др жав ним вла сти ма. На и ме, по сле 
ни за по ку ша ја за сни ва ња шко ле за мла де пра во слав це, ко је је за по чео већ 1. 
ја ну а ра 1830, и по сле исто то ли ко за бра на са ра зно ли ким обра зло же њи ма, 
вла сти су по пу сти ле пред очитo ди пло мат ски над моћ ним про тив ни ком. 
Николaјeвић је за ђа ко њен 6. ма ја 1833, да би га епи скоп Ра ја чић 11. ма ја ру ко-
по ло жио за пр вог мир ског ду бро вач ког па ро ха. У скла ду са тим, шко ла ко ју 
је Ни ко ла је вић во дио за ве де на је као сво је вр сна вер ска – ка ти хи зи ја, што је 
био мо дел да се ши ром Дал ма ци је осну ју шко ле за мла де пра во слав це. 

Вре ме на, и у Ду бров ни ку, ко ји се на ла зио го то во на са мом ру бу моћ не 
мо нар хи је, ни су би ла ла ка. Сам Николaјевић о то ме све до чи ре чи ма: „О на-
род но сти срп ској ни је се мо гло ни пи сну ти, и ре чи Срб, Ср бин, срп ски не-
ми ли це су се у ру ко пи си ма бри са ле, да се ни по што не штам па ју! При свем 
том ја сам сло бод но на пред ко ра чао, не стра ше ћи се ни зам ки ни стре ла“3. 
На и ме, Ни ко ла је вић је и у са мом Ду бров ни ку сте као из ве стан углед, и као 
све ште ник и као дру штве ни, на уч ни и кул тур ни рад ник. „Ду бро вач ка срп-
ска оп шти на у ко јој је вла да ла по бо жност, љу бав, сло га, мир, по ште ње, брат-
ски до го вор, љу бав к ве ри и на род но сти, ме ђу соб но по ма га ње, у сва ком је 

2 Ђор ђе Ни ко ла је вић је ро ђен у се лу Ја зак, у Сре му, 1807, у све ште нич кој по ро ди ци. 
Бо го сло ви ју је по ха ђао у Срем ским Кар лов ци ма, па за тим за по чео сту ди је фи ло зо фи је у 
Пе шти. Од кра ја 1929. до 1858. је у Ду бров ни ку, ода кле је пре ме штен за про фе со ра бо го сло-
ви је у За дру, где је остао до 1880. У Са ра је ву је та ко ђе рек тор и пре да вач у бо го сло ви ји, као 
и се кре тар кон зи сто ри је и ад ми ни стра тор, а од 1885. до смр ти, 1896, ми тро по лит да бро бо-
сан ски. Об ја вљи вао је пре во де са не мач ког, ита ли јан ског и ру ског је зи ка, пи сао исто риј ске, 
књи жев но и сто риј ске и би о граф ске тек сто ве, а ан га жо вао се и у ску пља њу фол клор не гра ђе. 
Го то во две де це ни је у Ду бров ни ку је уре ђи вао „Срп ско-дал ма тин ски ма га зин“ (1842-1861), 
у ко јем је об ја вио ви ше сво јих тек сто ва. 

Ни ко ла је вић је био члан управ ног од бо ра Ма ти це дал ма тин ске, члан Дру штва срп ске 
сло ве сно сти и по ча сни члан Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.

3 Ђ. Ни ко ла је вић, Ро до љу би вим чи та те љи ма Дал ма тин ског ма га зи на, „Срп ско-дал-
ма тин ски ма га зин“, 1849, За дар, 4.
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по гле ду по че ла на пре до ва ти од ка ко је до шао Ђор ђе за учи те ља, а по том за 
све ште ни ка – па ро ха“, оце њу је 1898. Ди ми три је Ру ва рац4.

У та квој си ту а ци ји, Ни ко ла је вић је био су о чен са не ма лим иза зо ви ма, 
нај же шћима кад су до ла зи ли са нео че ки ва не стра не. На и ме, и сам епи скоп 
Ра ја чић, ко јем је че сто у исто ри о граф ској ли те ра ту ри за ме ра но про а у стриј-
ско по на ша ње, умео је да сво јим ди рект ним а нео че ки ва ним на сту пом цр-
кве ног ве ли ко до стој ни ка у Ду бров ни ку иза зо ве па жњу ко ја је по цр кве ну 
оп шти ну има ла и не по вољ не по сле ди це, ма да је, па ра док сал но, ука зи ва ла 
и на ње ну ра сту ћу моћ. 

Та ко је у вре ме свог бо рав ка у Гра ду, 1832, вла ди ка Ра ја чић, по тврд њи 
Јо си па Бер се, учи нио не што што се у Ду бров ни ку до тад ни је ви де ло: „Da se 
po mo li u ’vla škoj’ ka pe li ci na vrh Po sa ta, pra vo slav ni vla di ka u pu nom or na tu, 
okru žen đa ko ni ma s go ru ćim vo šta ni ca ma i ka di o ni ca ma i u prat nji sve ga op šte-
stva, mje sto da sa svo ga sta na u Pi la ma po đe rav no na Po sat, uđe sve ča no na 
vra ta Od Pi la u grad, pro đe Pla com, iza đe na vra ta Od Plo ča, te pu tem Iza gra da 
pri spi je u ka pe li cu; tu iz re če hu mi li ju, pa se istim pu tem i s po vor kom kroz grad 
vra ti u svoj stan“5. Ма да је би ло и по зи тив них ре ак ци ја, у сми слу по зи ва ња 
на но ва, то ле рант ни ја вре ме на, пре о вла да ло је осе ћа ње не го до ва ња ме ђу 
Ду бров ча ни ма, док су вла сти ис ко ри сти ле овај до га ђај да пра во слав ни ма 
за бра не про це си је кроз град6.

Ме ђу тим, Ни ко ла је вић је та да већ био ис ку сан бо рац у те шкој и ду го-
трај ној бор би за по ло жај срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Ду бров ни ку. 
На то га је, из ме ђу оста лог, при пре ми ла игра слу ча ја. На и ме, на по чет ку са мог 
ње го вог бо рав ка у Ду бров ни ку, Ни ко ла је ви ћу је од стра не вла сти био до де љен 
вр ло де ли ка тан за да так, да пре пи су је ћи рил ске спо ме ни ке из Ду бро вач ког 
ар хи ва, чи ји ори ги нал ни ар хив ски спи си су за тим би ли от пре мље ни у Беч. 
На тај на чин, Ни ко ла је вић се упо знао са тра ди ци јом Ду бро вач ке Ре пу бли ке 
на ње ним из во ри ма, у ар хив ским за пи си ма и спо ме ни ци ма. Ре зул тат то га је 
би ло ње го во чвр сто уве ре ње о ста рој Ре пу бли ци, ко је се нај бо ље ис ка за ло 
у се ри ји чла на ка штам па них у „Срп ско-дал ма тин ском ма га зи ну“, ко јем је 
био и то ком две де це ни је уред ник (1842–56, 1859–61, 1869). Ни ко ла је вић је, 
на и ме, у овом ча со пи су об ја вио сво је тек сто ве Дал ма ци ја – Окруж је ду бро
вач ко, Срб ско об ште ство у Ду бров ни ку, као и че ти ри члан ка штам па на у пе-
ри о ду 1832-1842, под на зи вом Спи са те љи ду бро вач ки ко ји су срп ским је зи ком 

4 Д. Ру ва рац, Жи во то пис Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа ми тро по ли та Да бробо сан ског, Зе мун 
1898, 17-18.

5 J. Ber sa, Du bro vač ke sli ke i pri li ke (18001880), Ma ti ca hr vat ska, Za greb 1941, 130.
6 Ова кав по ду хват епи ско па Ра ја чића са свим би био уса гла шен са Ње го ше вим на сту-

пом у Ду бров ни ку на ред не го ди не, па би, мо жда, и пред ња чио у сме ло сти по на ша ња у ка-
то лич ком и кон зер ва тив ном Гра ду. То све мо же, на из ве стан на чин, да убла жи оце ну о 
аустро фил ству будeћег срп ског па три јар ха Ра ја чи ћа, ко ја је при сут на у срп ској исто ри о гра-
фи ји (М. Ки ћо вић, Ње го шев по клон Срп ској пра во слав ној цр кви у Ду бров ни ку, Збор ник 
ра до ва XVII, Ин сти тут за про у ча ва ње књи жев но сти САН, књ. 2, Бе о град 1952, 169-179).
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а та ли јан ским сло ви ма пи са ли. Та ко ђе, обра ћао се чи та о ци ма „Ма га зи на“ 
и тек сто ви ма ан га жо ва ног ка рак те ра, у ко ји ма упу ћу је на зна чај ну уло гу 
Ср ба на тим про сто ри ма у европ ској исто ри ји, али и су о ча ва ју ћи их са чи ње-
ни цом оп ште не до вољ не обра зо ва но сти, уз оправ да не раз ло ге за то.

Ме ђу тим, кон крет ни на уч ни до при нос Ни ко ла је ви ћа по сле ње го вог 
пре пи са ћи рил ских спо ме ни ка из Ду бро вач ког ар хи ва би ло је њи хо во из да ње, 
чи ју при пре му је тај но по слао у Бе о град, где је књи га и штам па на под по-
кро ви тељ ством Је вре ма Обре но ви ћа али и под име ном слу чај ног пре но сио-
ца ру ко пи са, све ште ни ка Па вла Ка ра но-Тврт ко ви ћа. И док су Спо ме ни ци 
срп ски, штам па ни у Бе о гра ду, иза зи ва ли ве ли ку па жњу и рас пра ву, по себ но 
по во дом њи хо вог при ре ђи ва ча, у че му је уче шћа узео и сам Вук Ка ра џић, 
Ни ко ла је вић је, у скла ду са сво јим на чи ном и на уч ног али и на ци о нал ног 
де ло ва ња, ћу тао у Ду бров ни ку, не же ле ћи да уз др ма свој по ло жај пред вод-
ни ка у при вред ном и дру штве ном сми слу све моћ ни је срп ске пра во слав не 
за јед ни це.

У свим тим по сло ви ма, а са још ве ћим ам би ци ја ма, ка ква је би ла по ди-
за ње дру ге пра во слав не цр кве у Ду бров ни ку, упра во ру ко по ло же ни па рох 
Ђор ђе Ни ко ла је вић, де цем бра те, 1833. го ди не, ни је се мо гао оглу ши ти о 
стро ге на ред бе вла сти да: „se ap so lut no ne do pu šta slu žba cr no gor skom vla da-
ru pod za pe lu naj stro ži je od go vor no sti na ši jeh sve će ni ka i du šo bri žni ka“7, ка ко 
је гла си ла на ред ба гу вер не ра Ли ли ен бер га ко ја је сти гла у Ду бров ник. Иста 
на ред ба је по сла та и у оста ла ме ста ко ји ма је вла ди ка тре ба ло да про ђе, у 
Но ви, у Са ви ну, и у Ко тор. Пре ци зи ра но је, та ко ђе, да се Ње гош не до че ку-
је као ар хи је реј, од но сно да се не по здра вља зво ни ма и пуц њи ма из пу ша ка, 
а ако баш и за же ли да по се ти цр кву, да у ол тар уђе на спо ред ни улаз и да 
та мо оста не до окон ча ња слу жбе8. Ни ко ла је вић је иза брао да се то ком тро-
днев не Ње го ше ве по се те Ду бров ни ку не огла ша ва, од но сно про гла сио се 
бо ле сним9. За то вре ме, мла ди цр но гор ски све тов ни и цр кве ни го спо дар, 
ко ји је у Гра ду ужи вао го сто прим ство ру ског кон зу ла, Је ре ми је Га ги ћа, био 
је по зи ван, при ман и уго шћен у скла ду са сво јим др жав ним ста ту сом: од 
сре ског по гла ва ра Ша ле ра, ко ји му је упра во та да, игром слу ча ја, за бра њи-
вао штам пу ра ног де ла Глас Ка мен шта ка10, за тим ду бро вач ког би ску па 
Ђу ри чеа, као и ге не ра ла Фел дбру ка. Ви ђе ни ји Ср би, у од су ству свог па ро ха, 
до че ка ли су га и по здра ви ли, док је ње го ва до сто јан стве на и им по зант на 

7 A. Vu če tić, Vla di ka Ra de, gu ver ner Li li en berg i vla di ka Ra ja čić 18323. go di ne, „Srđ”, V, 
1906, 6, 281.

8 М. Пан тић, Ње гош и Ду бров ник, „На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не“, 18/2, 
Бе о град 1988, 8.

9 Све до сад из не то о ра ду Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа у Ду бров ни ку, а што би омо гу ћи ло и 
сво је вр сну „од бра ну“ за ње го во по на ша ње при ли ком Ње го ше ве по се те Гра ду, на дам се да 
би опо вр гло до са да шњу оце ну о „злу ра до сти“ ду бро вач ког па ро ха по во дом Вла ди ки них 
он да шњих по ли тич ких и ди пло мат ских по те за (М. Ки ћо вић, нд, 173). 

10 М. Пан тић, нд, 10.
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по ја ва та ко ђе иза зва ла па жњу Ду бров ча на: „no sio je du gač ku gor nju ha lji nu 
od cr ve ne ka di fe s bi je lom po sta vom, du gač ke ga će od pe pe lja ste svi te, cr ne či zme; 
o vra tu vi sio mu je o zlat noj ko laj ni križ okru žen dra gim ka me njem i pa na dži ja 
(gol fi ja) s kru nom po su tom di a man ti ma; na gla vi je imao ši rok klo buk sa zlat nim 
’kla sla ma’, a is pod še ši ra cr nu sve će nič ku ka pu; išao je bez šta pa i spu šte nih ru ku”11.

Очи глед но, ова кво по на ша ње Ни ко ла је ви ћа ни је на и шло на нeразуме-
вање са мог Вла ди ке. Он је, што би био до каз о ле пом се ћа њу на овај бо ра вак 
у Ду бров ни ку, ду бро вач кој цр кви на По са ту по кло нио две пре сто не ико не 
жи во пи сца Ан дре ја Жу ко ва, две го ди не ка сни је, од но сно чим су му сти гле 
из Ру си је. По ред то га, Ње гош ни је мо гао да за не ма ри ни чи ње ни цу да је ду-
бро вач ки про та Ни ко ла је вић био је дан од по ве ре ни ка Га ра ша ни но ве на цио-
нал не про па ган де12, и ње го ва ве за, по себ но због кон та ка та са Ма ти јом Ба ном, 
са Це ти њем. Ни ко ла је ви ће ва ку ћа, уз ја ко до бре ве зе са ру ским кон зу лом 
Је ре ми јом Га ги ћем, би ла је озна ча ва на, у са чу ва ним из ве шта ји ма окру жног 
на чел ни ка из Ду бров ни ка Бе чу, као сре ди ште ши ре ња ру ског ути ца ја, док 
су аустриј ске вла сти кон стант но над зи ра ле ду бро вач ке пра во слав це стра-
ху ју ћи од њи хо вих кон така та са Цр ном Го ром, као ве зом са Ру си јом. 

Ни ко ла је ви ћев то ле рант ни и ди пло мат ски став, ко ји се огле дао и у сва-
ко дне ви ци Ду бров ни ка, обез бе дио му је по што ва ње са вре ме ни ка, а ко јим је 
по је ди ни ма оства рио од но се ме ђу соб ног ува жа ва ња, ис ка за не и у њи хо вим 
али и у ње го вом књи жев ном и пу бли ци стич ком ра ду. Та ко је Ни ко ла је вић, 
по во дом смр ти ду бро вач ког би ску па Ан ту на Ђу ри чеа, са ста вио и у „Срп-
ско-дал ма тин ском ма га зи ну“ штам пао сти хо ве, у ко ји ма је ис та као да је 
ка то лич ки ве ли ко до стој ник „ме ђу пу ком свим ко ли цим“, (са на по ме ном „U 
Du brov ni ku ima na ro da ra znog ve ro i spo ve da ni ja“), мир и сло гу одр жа вао и 
сво јим при ме ром по ка зао „као ис кре ни да с’ љу би мо“13.

Ме ђу тим, мир и сло га у Ду бров ни ку по себ но су би ли угро же ни то ком 
ре во лу ци је 1848. го ди не, а сам Ни ко ла је вић на шао се у вр ло те шким усло-
ви ма. На и ме, с јед не стра не, као уред ник „Срп ско-дал ма тин ског ма га зи на“, 
у свом увод ни ку на сло вље ном Сла вјан ски, ва ља ни, вјер ни, ве ли ки но раз се
ја ни и по га же ни на ро де срб ски14, обра ћао се би ра ним и на дах ну тим ре чи ма 
свом на ро ду у Дал ма ци ји, из ла жу ћи та ко чи тав на ци о нал ни про грам, док 
је, с дру ге стра не, као ду бро вач ки па рох, у са мом Гра ду, био у си ту а ци ји да 
бри не о нај стра шни јим прет ња ма ко је су у то до ба упу ћи ва не пра во слав ној 
за јед ни ци. Та кво ста ње у ко јем су се на шли пра во слав ни Ср би у Ду бров нику 
би ло је по гор ша но и до да нас не до вољ но де фи ни са ним по ли тич ким по те зом 

11 J. Ber sa, nd, 93.
12 К. Ми лу ти но вић, Га ра ша ни но ви по ве ре ни ци у Дал ма ци ји, „Ис то ри ски гла сник“, 

1-2, 1974, 126-127.
13 Ђ. Ни ко ла је вић, На дан уко па Пре у зви ше ног го спо ди на Ан ту на Ђу ри чеа, „Срб ско-

дал ма тин ски ма га зин“, 1842, 109-110. 
14 „Срб ско-дал ма тин ски ма га зин“, 1848, 13, 3-10. 
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Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша у ви ду про гла са ко ји је упу тио Бо ке љи ма и Ду
бров ча ни ма са Це ти ња 20. ма ја 1848.

У срп ској исто ри о гра фи ји по сто ји ми шље ње да су до га ђа ји то ком 1848. 
би ли по ма ло збу њу ју ћи за Вла ди ку. На и ме, ком пе тент на ми шље ња исто ри-
ча ра кре ћу се од за па жа ња да је го ди на 1848. за Цр ну Го ру зна чај на ма ње по 
то ме ко ли ко је она уче ство ва ла у та да шњим до га ђа ји ма, не го ви ше као по-
ка за тељ Ње го ше вог са гле да ва ња ста ња у срп ским и ју го сло вен ским зе мља-
ма, од но сно мо гућ но сти ма Цр но го ра ца да се сна ђу у тим но вим до га ђа ји ма 
и при ли ка ма15, пре ко опа ске „ка ко је вла ди ка ду го стра хо вао од те, у ства ри, 
не ре ал не ита ли јан ске опа сно сти по ју го сло вен ске ја дран ске зе мље“16, до 
ко нач не тврд ње: „Ње гош је био по ли тич ки са мо ук. Ру ко во дио се ви ше ин-
стинк том, жа ром ро до љу бља и сво јим те мељ ним схва та њем сло бо де, не го 
по зна ва њем пра вог ста ња ства ри, па је мно ге чи ње ни це схва тао, што се 
ти че ита ли јан ске и аустриј ске по ли ти ке, јед но стра но (ну жно) по гре шно“ 17.

С дру ге стра не, од по зна ва ла ца ло кал них при ли ка у тим ре во лу ци о-
нар ним да ни ма, Ње го шев по сту пак је про ту ма чен на бит но дру га чи ји на чин18. 
На и ме, за кљу че но је да је Ње гош то ком про ле ћа 1848. од и грао по зи тив ну 
уло гу у ју жној Дал ма ци ји, по себ но Ду бров ни ку, нај пре што је па ра ли зо вао 
на ме ре Ита ли ја на да ову те ри то ри ју при по је об но вље ној ве не ци јан ској ре-
пу бли ци, као и што је „umno go me do pri neo bu đe nju na ci o nal ne svi je sti u ovom 
kra ju i op ćem na sto ja nju zdru že nja hr vat skog ju ga i sje ve ra kao pr voj ste pe ni ci 
ši reg ju žno slo ven skog ma rod nog oslo bo đe nja i uje di nje nja“19 (под ву кла И. А.).

По во дом опа сно сти од ита ли јан ског ути ца ја у Бо ки и у Ду бров ни ку, 
тре ба на гла си ти да са вре ме на исто ри о гра фи ја тај ути цај не сма тра бит ним, 
ни ти оствар љи вим, што не оспо ра ва мо гућ ност да са мом Ње го шу, уз се ћа ње 
на мле тач ко вла да ње тим кра је ви ма, као и та да шње не по вољ но ста ње у Мо-
нар хи ји, ни је та ко из гле да ло. Под се ти мо, та ко ђе, да се ја ка ауто но ма шка 
ор га ни зо ва ност, у са мом Ду бров ни ку, сре ди ном и кра јем ве ка, по ка за ла као 
моћ на у по ли тич ком сми слу, по себ но уз пред став ни ке Срп ске стран ке, са 
ко ји ма је и у два на вра та би ла на вла сти. Све је то, ипак, би ло ло кал ног зна-
ча ја, а што је та да би ло ва жно за ак ту ел ног вла да ра Цр не Го ре, а, опет, са свим 
не ва жно у ши рим, ју го сло вен ским кру го ви ма. 

На и ме, при ли ком оце не Ње го ше ве не у пу ће но сти у ши ре по ли тич ке при-
ли ке, ола ко се пре ла зи пре ко не из бе жне чи ње ни це – да је Ње гош био вла дар 

15 Ј. Ми ли ће вић, Цр на Го ра 17971851, у: Исто ри ја срп ског на ро да, V/1, Од Пр вог 
устан ка до Бер лин ског кон гре са, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2000³, 201.

16 Ми шље ње Х. Ба тов ског из ло же но у сту ди ји Је дан при лог пи та њу: Ње гош и 1848. 
(„Исто риј ски за пи си“, 22, 1965, 654-655), на ве де но је пре ма и у ту ма че њу: Ј. Ми ли ће вић, нд, 203.

17 Исто.
18 Sti je po Obad, Nje goš i Du brov nik re vo lu ci o nar ne go di ne 1848., „Du brov nik“, 1963, 1-2, 

51-54; Исти, Du brov nik u re vo lu ci ji go di ne 184849, 1965, док тор ска ди сер та ци ја; Исти, Dal
ma ci ja re vo lu ci o nar ne 184849, oda bra ni iz vo ri, Iz da vač ki cen tar Ri je ka, Ri je ka 1987.

19 S. Obood, Nje goš i Du brov nik…, 54.
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ко ји је и прак тич но, из да на у дан, мо рао до но си ти од лу ке, а што све, до не кле, 
по му ћу је гло бал ни по глед јед ног фи ло зо фа, ко ји ми да нас, по ма ло на ив но, 
оче ку је мо. Та ко ђе, што је мо жда и исто ри о граф ски ма ње бе за зле но, за бо ра-
вља се да је Ње гош био вла дар зе мље ко ја се ве ко ви ма, на раз ли чи те на чи не, 
у сво јим на сто ја њи ма и до га ђа њи ма, су сре та ла и пре пли та ла, па и у том 
сми слу се и од ре ђи ва ла, са исто риј ским по ло жа јем и при ли ка ма не са мо 
Бо ке, не го и Ду бров ни ка. Пре ма то ме, и по ли тич ке, пре те жно днев не, од но-
сно крат ко роч не од лу ке и де ло ва ња цр но гор ског вла ди ке, бит но су би ле 
усло вље не не са мо ста њем у Бо ки, не го и у бли ском Ду бров ни ку, са ње го вом 
не ка да шњом те ри то ри јом ста ре Ре пу бли ке, та да тек окру гом у мо нар хи ји.

О че му се, кон крет но, ра ди? На и ме, не по сред но пре Вла ди ки не од лу ке 
да се обра ти Бо ке љи ма и Ду бров ча ни ма са зах те вом да „сва дру га на мје ре-
ни ја и по зи ве од ба ци те на стра ну, а да бу де те ср цем и ду шом при вр же ни 
сво јој на род но сти и са сви јем вјер ни и по слу шни Је ла чи ћу, сво ме јед но пле-
ме но му ба ну од тро је ди не кра ље ви не, ко ји је под кру ном ће сар ском“, сна жно 
пре те ћи у су прот ном да: „крв ће се из дај ни че ска не ми ли це про ли ти и ку ће 
из дај ни че ске у пе пео ра за су ти“20, Ње гош је на Це ти њу при мио Ду бров ча-
ни на Ма ти ју Ба на, као иза сла ни ка срп ске по ли тич ке ели те из Бе о гра да21. Бан 
је, на и ме, на Це ти ње сти гао из Ду бров ни ка апри ла 1848, та ко да је Вла ди ки 
мо гао пре не ти сво је ути ске о ста њу у Гра ду, као што је до шао да аги ту је у 
ак ци ји Га ра ша ни но ве вла де за осло бо ђе ње бал кан ских на ро да од Ту ра ка, 
али и дру гих за во је ва ча, у по себ но по вољ ним усло ви ма ка ква је би ла си туа-
ци ја сла бље ња Аустриј ске мо нар хи је. Та ко је Ње го ша Бан, у свој ству тај ног 
али зва нич ног иза сла ни ка срп ске вла де, упо знао са пла ном о по ве зи ва њу 
свих по кре та ју жно сло вен ских на ро да у је дин стве ну ак ци ју осло бо ђе ња и 
ује ди ње ња. Вла ди ка је при стао на пред ло же но и на сто јао је да још ја че узме 
уче шћа у тој ак ци ји. Та да је, пре ма тврд њи Ма ти је Ба на, из ре као свој ве ли-
ки др жав нич ки сан, а злат ни сан ње го вог са го вор ни ка22 о Ср би ји чи ји ће 
књаз сто ло ва ти у При зре ну, а сам Ње гош оти ћи у сво ју, ка ко се из ра зио, 
Пећ ку па три јар ши ју.

У сво јој ми си ји, тре ба ло би под се ти ти, Бан је прет ход но бо ра вио по 
гра до ви ма Дал ма ци је и ши рио про гла се по зи ва ју ћи их на ује ди ње ње. Та 
иде ја ује ди ње ња, нај пре под аустриј ском вла шћу, а за тим у окви ру ши ре 
ју жно сло вен ске за јед ни це, ко јој би Ср би ја би ла цен тар23, би ла је ми сао ко јој 

20 Бо ке љи ма и Ду бров ча ни ма, Об ја вле ни је, Це ти ње, 20. ма ја 1848.
21 М. Бан, По да ци о Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу, „Пре од ни ца“, год. I, Бе о град 1884, 7, 

107-109; 8, 125-126; 9, 141-143; 10, 155-156; 11, 171-173; Ме мо ар ска про за XVI II и XIX ве ка, књ. 
дру га, при ре дио Д. Ива нић, Срп ска књи жев ност (Ме мо а ри, днев ни ци, ауто би о гра фи је), 
књ. 16, Но лит, Бе о град 1989, 97-120.

22 Г. Мак си мо вић, Злат ни сан, Ма ти ја Бан (Пе тро во Се ло код Ду бров ни ка, 1818 – Бе
о град, 1903), у: За бо ра вље ни књи жев ни ци. Књи жев но и сто риј ски огле ди о скрај ну тим пи
сци ма срп ског 19 ви је ка, СПКД „Про свје та“, Па ле 2013, 28-31.

23 У ту ма че њу то га пла на, под се ти мо и на са вре ме но гле ди ште хр ват ске исто ри о гра-
фи је, ко ја твр ди да је у пи та њу: „špi jun sko-pro midž be na ak ci ja u ko rist sr bi jan ske vla de. Pre ma 
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су се при кло ни ли, сем Ба на, али мо жда и под ње го вим ути ца јем, и та да шњи 
углед ни Ду бров ча ни, пре те жно вла сте о ског по ре кла али и ме ђу ин те лек ту-
ал ци ма, ме ђу њи ма бра ћа Ни ко и Ме до Пу цић24. Чи ње ни ца да је иде ја „сје-
ди ње ња са Хр ват ском“ би ла пре ва зи ђе на већ од ше зде се тих го ди на и то у 
кру гу ду бро вач ких Ср ба ка то ли ка, ни је би ла до вољ на да се, по себ но у са-
вре ме ној хр ват ској исто ри о гра фи ји, не ко ри сти као „до каз“ ра ног хр ват ског 
на ци о нал ног осе ћа ња нај и стак ну ти јих Ду бров ча на то га до ба. Упра во због 
та квог не при ме ре ног ту ма че ња, тре ба ло би и овај Ње го шев по ли тич ки по тез 
али и ди пло мат ски „гаф“ по ку ша ти пра вил но обра зло жи ти. Еви дент но је, 
на и ме, да се у по ви ше ној ре во лу ци о нар ној ат мос фе ри, по себ но по руб ним 
кра је ви ма мо нар хи је где ни је би ло кон крет них вој них ак ци ја, у ко јој се пе-
ва ло и го во ри ло о сло бо ди, пра ву, сло вен ству, ју жно сло вен ству, на род но сти, 
и сам Вла ди ка, и као пе сник и као фи ло зоф, али и као на ци о нал ни бо рац, 
по на дао ко нач ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу, на сто је ћи да у свом до ме ну, као 
вла дар, до при не се.

Ме ђу тим, те Ње го ше ве кон крет не ак ци је и по те зи, или, тач ни је, из ра-
же не на ме ре да се де лу је и на вој нич ком пла ну, ни су би ле ни ти схва ће не ни 
при хва ће не на на чин ка ко их је он по ну дио и упу тио25.

Си ту а ци ја у са мом Ду бров ни ку, као и на те ри то ри ји ста ре Ре пу бли ке, 
Ко на ва ла, пре све га, али и у Бо ки, би ла је ком плек сни ја и те жа за раз ре ша-
ва ње не го што се Вла ди ки то чи ни ло. Оп те ре ћи ва ла су је, нај пре, још жи ва 
се ћа ња не са мо на зна чај ни ја су ко бља ва ња по чет ком ве ка ко ја су се од ви ја-
ла у окви ру су ко ба фран цу ских и ру ских тру па, не го и ско ри ји сит ни ји до-
га ђа ји. Је дан од пр вих до га ђа ја у ни зу био је, ка ко све до чи ду бро вач ки па рох 
Ђ. Ни ко ла је вић, ре зул тат се ћа ња на: „учи ње не још 1846 оти ма чи не од стра-
не ће сар ске Цр но гор ци ма“, ра ди че га: „уда ре Цр но гор ци на Бо ку по ра ди 
осве те, те по чи не ве ли ку ште ту“26. Већ на овај ра ни до га ђај ре а го вао је 

Ba no vim pla no vi ma, uje di nje nje Dal ma ci je s Hr vat skom, te sla blje nje Austri je i ja ča nje sla ven skog 
ele men ta do ve lo bi do po bu ne u BiH i otvo ri lo pro stor ši re nju Sr bi je i stva ra nju dr ža ve bal kan skih 
Sla ve na pod nje nim okri ljem“ (S. Ćo sić, Du brov nik na kon pa da Re pu bli ke, Za vod za po vi je sne 
zna no sti HA ZU u Du brov ni ku, Du brov nik 1999, 345.)

Ни је, та ко ђе, на од мет, по но ви ти Ћо ро ви ће во ви ђе ње Ба но вог ан га жма на: „Ма ти ја 
Бан кр ста рио је по Сре му, ишао је у Но ви Сад и За греб и го во рио да тре ба из ву ћи у том 
мут ном вре ме ну што ви ше ко ри сти за срп ску ствар, али у исто вре ме ра ди ти и у спо ра зу му 
са Хр ва ти ма“ (В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, Бе о град 1993, 598.)

24 По ме ни мо та ко ђе, да се, пре ма ми шље њу С. Ћо си ћа (Исто, 345), веć та да, ма да се 
на чел но за ла жу за сје ди ње ње Хр ват ске са Дал ма ци јом, “ob li ku ju osno ve ’sr bo ka to lič ke’ ideo-
lo gi je” по себ но код М. Ба на и М. Пу ци ћа

25 Та ко се сма тра да је, у од но су на до га ђа ња у Хр ват ској, Ње гош по ка зао сво је не по-
зна ва ње чи ње ни ца и по тре бу да иде а ли зу је, што се илу стру је по дат ком да је на ме ра во да 
Је ла чи ћу по ша ље по моћ у људ ству, што је овај, „без до зво ље ња ди пло ма ци је“, од био (Ј. 
Ми ли ће вић, н.д, 201.) По моћ је, та ко ђе, ну дио и вој во ђан ским Ср би ма, па и ру ској ар ми ји у 
Ма ђар ској, а све вре ме је био и у ве зи са срп ским дво ром.

26 Ђ. Ни ко ла је вић, Не ке чер те о Ду бров ни ку 1848, „Шу ма дин ка: лист за књи жев ност, 
за ба ву и но во сти“, 1850, 91-92.
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Ње гош 13. мар та 1848, пи шу ћи окру жном на чел ни ку у Ко то ру: „Сва сред ства 
ко ја су ми мо гу ћа би ла упо тре би ла су се за за у ста ви ти Цр но гор це да не на-
па да ју на аустриј ске по да ни ке... Ово на па да ње ва ма на но си не мир и ште ту, 
а ме ни ве ли ку гла во бо љу и увре ду ча сти...“27 Та ко ђе је ре ак ци је би ло и од 
стра не аустриј ских вла сти: „На овај глас кре не се гар ни зон из Ду бров ни ка 
и с њим ђе не рал Рај хе у Бо ку, пи ше Ни ко ла је вић, да би пред у пре дио ве ћу 
осве ту и чи не ћу ште ту од Цр но го ра ца“28.

Ме ђу тим, све је то већ иза зва ло не спо кој ство у већ уз не ми ре ном Ду-
бров ни ку. На и ме, тач на је кон ста та ци ја Јо си па Бер се да је Ду бров ник на 
из ве стан на чин остао по стра ни од де ша ва ња у мо нар хи ји, сли ко ви то из ра-
же на ре чи ма: „Go di na 1848. iza zi va la je i u mir nom, sklad nom Du brov ni ku po 
ne ke do ga đa je. Ona se do i sta ni je mo gla ja vi ti pra znih ru ku gra du Sv. Vla ha, ali 
se ogra ni či la na to da do pu sti da če ljad na tre nu tak po mah ni ta ju...“29 Ме ђу тим, 
упра во та крат ко трај на уз не ми ре ност, и то углав ном у ре до ви ма сит ног гра-
ђан ства, ма лих тр го ва ца, рад ни ка, по мо ра ца, се ља ка, као и сту де на та ко ји 
су се због пре ки да на ста ве вра ти ли из ита ли јан ских гра до ва са уза вре лим 
иде ја ма, уз не ми ре ност ко ја ни је има ла ни ти ве ли ког зна ча ја, ни ти та квих 
до ме та, иза зва ла је не ма ле не у год но сти у Гра ду. На уда ру су се на шли нај-
пре пред став ни ци град ских вла сти и чи нов ни штво, ко ји су му дрим по на-
ша њем ус пе ли да пре ва зи ђу не ми лу си та ци ју, док је со ци јал на оштри ца 
би ла усме ре на и на по је ди не пред став ни ке вла сте ле, зе мљо по сед ни ке али и 
на пра во слав не тр гов це. 

О то ме је Ни ко ла је вић пи сао епи ско пу Му ти ба ри ћу већ 22. ма ја 1848: 
„Овом при ли ком са мо украт ко усу ђу јем се са оп шти ти ка ко смо ми ов дје у 
Ду бров ни ку, от ка ко је кон сти ту ци ја про гла ше на, умје сто ве се ља ве ли чај ши 
страх под ње ли, бу ду ћи су нам јав но и у очи при је ти ли да ће нас на нај ма ње 
ко ма ди ће исје ћи. Исти на да се да нас и од си ноћ ма ло ути ша ва, но ако и нај-
ма ња ис ка ра бук не, ми смо про па ли“30. 

Та ко је чи та вог про ле ћа те 1848. ду бро вач ка срп ска пра во слав на за јед-
ни ца, ко ја је за го то во шест де це ни ја ле га ли зо ва ња по сто ја ња у Гра ду оја-
ча ла, обо га ти ла се, по ди гла две цр кве и сте кла из ве стан углед, би ла у вр ло 
не по вољ ном по ло жа ју, из ло же на прет ња ма и на па ди ма. Ђор ђе Ни ко ла је вић 
је, као па рох али и сво је вр сни пред вод ник ове за јед ни це, био нај и сту ре ни ја 
фи гу ра у тим не слав ним вре ме ни ма, не са мо по ку ша ва ју ћи да их пре ва зи ђе, 
не го и те ше ћи сво је су гра ђа не и спре ма ју ћи се и на от пор, о че му је пи сао 
тек две го ди не ка сни је у вој во ђан ској штам пи, чак и та да не пот пи сав ши 
свој текст.

27 Пе тар Пе тро вић Ње гош, Пи сма III, 1843-1851, Це ло куп на де ла, књ. IX, Бе о град 1955, 
373-384.

28 Ђ. Ни ко ла је вић, Не ке чер те о Ду бров ни ку 1848..., 91.
29 Ber sa, nd, 185.
30 Hi sto rij ski ar hiv Za dar, spi si Pra vo slav ne Dal ma tin ske epar hi je, sv. 50, E. Br. 7.
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Јед на од нај стра шни јих прет њи пра во слав ни ма би ла је да ће би ти за-
па ље ни у соп стве ној цр кви, ко ја је би ла на крат ко от кло ње на до ла ском вој не 
по са де у Ду бров ник ко ју су чи ни ли углав ном Ли ча ни, а што се де си ло упра во 
на сам Ус крс. „Баш у очи са мо га вос кре се ни ја до ђу сол да ти, пи ше Ни ко ла-
је вић, и су тра дан мно го бу ду ћи вој ни ка пра во слав не ве ре, до ђу у све тиј храм 
да се Бо гу по мо ле као на ве ли киј пра зник“31. Ме ђу тим, по њи хо вом од ла ску 
из Ду бров ни ка, опет је за вла да ло не спо кој ство, иза зва но по но вље ним прет-
ња ма, што је до се гло то ли ку ме ру да „Ко тор ски Ср би по ру че Ду бров ча ни ма 
да не ти чу та мо шњу бра ћу, јер ако так ну и јед но га, они ни јед но га ка то ли ка 
у жи во ту оста ви ти не ће“, док се за тим про нео глас по гра ду „да се пред гра дом 
Бу двом укр ца ло у брод де сет ил ја да Цр но го ра ца, ко ји до ла зе Ду бров ча ни ма 
у по о де и да иј пи та ју шта оће они са Ср би ма“32, се ћа се Ни ко ла је вић.

Ова кву си ту а ци ју је за те као у Ду бров ни ку и Ње го шев се кре тар, исто-
ри чар Ди ми три је Ми ла ко вић „ко ји је опре мљен био у Трст и Млет ке да 
на ба ви зр на за то по ве – с ко ји ма је имао Вла ди ка на ме ре ни је уда ри ти на 
остров Ле сен дру и Вра њи ну... Ду бров ча ни док чу ју да је се кре тар Вла ди чин 
до шао, раз ја ре се про тив ње га и нач ну га тра жи ти да га уби ју. Се кре тар је 
био код он да шњег ру ског кон зу ла, к ко је му до ђе ме сниј окру жниј ка пе тан ба-
рон Ро знер и до ста ви ру ском кон зу лу ка ко су Ду бров ча ни за чу ли за до ла зак 
се кре та ра цр но гор ског Вла ди ке и да он ни је си гу ран с ње го вим жи во том у 
овом гра ду ни за је дан сат. Бу ду ћи у при су стви ју те кон фе рен ци је и сам се-
кре тар, од ма се ре ши поћ из не срет ног град, те да иде у Ко тор, а одан де, ако 
му не бу де сло бод но на оба лу ко тор ску сту пи ти, опет се на па ро бро ду упи-
са ти и во зи ти се та ко ду го по мо ру док се ова не сре ћа не ута ло жи...“33 

У та квој си ту а ци ји, Ње го шев про глас Ду бров ча ни ма, ма да на сло вљен 
„на шој бра ћи од обје цр кве“ , мо гао је са мо да до дат но усло жни и она ко те жак 
по ло жај пра во слав них Ср ба Ду бров ча на.

Ни ко ла је вић нам о тој ре ак ци ји на Ње го шев по зив не оста вља кон крет но 
и аутен тич но све до че ње. Ве ро ват но су сли ко ви то на бро ја не не во ље ње го ве 
за јед ни це би ле узро ко ва не и тим до га ђа јем, по себ но по што се зна да је Вла-
ди кин про глас, штам пан у 500 при ме ра ка34, у Гра ду и по се ли ма јав но об ја вио 
окру жни по гла вар, док је ње гов пре вод на ита ли јан ски је зик, ма да без ко мен-
та ра, био об ја вљен у ду бро вач ким но во у ста но вље ним но ви на ма „Ri mem-
bran za del la set ti ma na“35.

Дру ги из во ри твр де да је Ње го ше во ова кво огла ша ва ње има ло ве лик 
од јек, по ред Бо ке, и у Ду бров ни ку. У Ко на вли ма се оче ки ва ло да ће сва ког 
ча са упа сти Цр но гор ци, а све је би ло за ком пли ко ва но стра хо ва њи ма вла сти 

31 Ђ. Ни ко ла је вић, Не ке чер те о Ду бров ни ку 1848..., 91.
32 Исто.
33 Исто.
34 Л. То ма но вић, Пе тар Дру ги Пе тро вић Ње гош као вла да лац, при ре дио Г. Мак си-

мо вић, До бри ца књи га, Но ви Сад / Ср би ње 2004, 169.
35 S. Ćo sić, nd, 346.
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да не до ђе до по бу не се ља на услед не ре ше ног зе мљи шног пи та ња. На по зив 
жуп ни ка Гру де, по то њег ду бро вач ког би ску па али и пи сца Ма та Во до пи ћа, 
чак су ор га ни зо ва не на род не стра же ко је су мо три ле на ис точ ну гра ни цу 
Ко на ва ла, док је ста нов ни штво јед ним де лом пре бе гло у Ду бров ник36. 

Ње гош је овај свој по тез мо рао да обра зла же и са мим аустриј ским вла-
сти ма. Окру жни по гла вар у Ко то ру за тра жио је об ја шње ње за што вла дар 
дру ге др жа ве по зи ва аустриј ске по да ни ке да бу ду вер ни по гла ва ру дру ге 
аустриј ске по кра ји не ко ја ни је сје ди ње на с Дал ма ци јом. Вла ди ка је ди пло-
мат ски од го во рио да про глас ни је до бро схва ћен: „јер бо се у ње му гро зи оној 
пар ти ји у Бо ки и Ду бров ни ку ко ја би хте ла од сту пи ти од кру не ће сар ске“37.

За то вре ме, Ђор ђе Ни ко ла је вић је успе вао да сво јим од ме ре ним и ди пло-
мат ским по на ша њем за шти ти за јед ни цу на чи јем је че лу као све ште ник био, 
та ко да ни је по зна то да је до шло до кон крет них су ко ба, сем мно го број них 
за стра ши ва ња и прет њи. 

До Ње го ша су, на рав но, сти гле не по вољ не ве сти о ста њу у Ду бров ни ку. 
Све стан и соп стве ног уде ла у тим до га ђа ји ма, он је пи сао ру ском кон зу лу у 
Ду бров ни ку, Је ре ми ји Га ги ћу: „Што се то ра ди од Ду бров ча на? Па то је па-
ни че ски страх, ни шта дру го, јер ни ко о њи ма и не са ња. Ја се то ме ве о ма 
чу дим. У сва ко до ба и оп сто ја тељ ство ме ни би по доб не ства ри мр ске и те-
гот не би ле, ака мо ли у са да шње оп сто ја тељ ство ства рих у ко је бих се рад 
био по ка за ти точ ним сле до ва те љем во ље мо је га ви со ко га по кро ви те ља и 
до стој ним и по ле зним чле ном ве ли ко га пле ме на ко је му при па дам...“38

 Вр ло бр зо, Вла ди ка је у ко ре спон ден ци ји са бли ским љу ди ма ис ка зао 
сво је раз о ча ре ње епи ло гом до га ђа ња. Ме ђу њи ма, до пи си вао се и са Ду бров-
ча ни ном, пе сни ком и пу бли ци стом, али и на ци о нал ним рад ни ком, Ме дом 
Пу ци ћем, ко јем, за хва љу ју ћи на књи зи пе са ма ко је му је упра во по слао, 
ис ка зу је и сво је та да шње не за до вољ ство ре чи ма: „Ја сам се у по чет ку не што 
на дао, не го да нас ви дим да је за сад ју го сла вен ство иде ал на ри јеч ко ја са мо 
пра зни јем гла сом ли је по зве чи. Шта је Ба но ви на (Тро јед на Кра ље ви на) и 
Вој вод ство? То су мр тве исто рич ке ри је чи, дру го ни шта. Ју го сла ве ни си ле 
сво је не по зна ју, па и за слу ге сво је не ви де. Сто га они се бе и пре да ју сли је по 
у без у слов но роп ство ту ђи ну. Ово је вјеч на му ка за оне ко ји су њи хо ви и за 
оне ду ше ко је ово осе ћа ју. Не го све јед но би ва кад на ша бра ћа не уми ју ра-
зу мје ти шта је дич на сво бо да...“ 39

Ђор ђе Ни ко ла је вић, ме ђу тим, ни је имао вре ме на за раз о ча ре ње. Чим 
су се при ли ке у Ду бров ни ку сми ри ле, он је вр ло бр зо ре а го вао на мо гућ но сти 

36 S. Obod, Nje goš i Du brov nik…, 53-54.
37 Пи сма III, 515, 1. јун 1848.
38 Ње гош Је ре ми ји Га ги ћу, Це ти ње 22. март 1848, Пе тар Пе тро вић Ње гош, Пи сма III, 

1843-1851...
39 Ње гош Ме ду Пу ци ћу, 23. април 1849, П. Пе тро вић Ње гош, Иза бра на пи сма, Це ло

куп на де ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, књи га ше ста, „Про све та“, „Обод“, „Свје тлост“, Бео-
град 1967, 176-177.
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ко је су се пру жа ле и пред Ср би ма у Дал ма ци ји. На и ме, у до ба ве ли ких про-
ме на у ца ре ви ни, ду бро вач ка оп шти на је фор му ли са ла и упу ти ла и сво је 
зах те ве, ко ји су се од но си ли на про гла ше ње Ду бров ни ка отво ре ном лу ком, 
град њу ар се на ла у Гру жу и уки да ње не ких по ре за. Ду бро вач ки Ср би, иако 
су има ли сво је пред став ни ке у град ском ве ћу, ни су ус пе ли да сво је зах те ве 
до ста ве на овај на чин. Сто га се у име срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не 
Ђ. Ни ко ла је вић обра ћа са пред ло гом да се пра во слав ни ши ром Дал ма ци је, 
са Ду бров ни ком и Бо ком, ује ди не у сво јим зах те ви ма. Ма да не сум ња, ка ко 
твр ди у свом до пи су, да ће на сва пи та ња до ћи ред уоби ча је ним са бор ским 
пу тем, Ни ко ла је вић сма тра да тре ба де ло ва ти и на дру га чи ји на чин сход но ука-
за ној при ли ци: „Не осла њај мо се у овом слу ча ју на дру го га, и пре ко дру го га, 
јер сва ка на ци ја се сад о се би ба ви, и спра вља се шта ће од ми ло сти ца ре ве 
за се бе иска ти“40, јер, твр ди ду бро вач ки про та, на сту пи ло је вре ме ка да тре-
ба да ти „до бар те мељ на шој цр кви, на шој шко ли и на шој на род но сти“41.

Зах тев Скуп шти ни у Бе чу од 30. сеп тем бра 1848. пот пи сао је Ђор ђе 
Ни ко ла је вић, чи јем пот пи су сле де име на углед них ду бро вач ких тр го ва ца и 
по сед ни ка, при пад ни ка срп ске пра во слав не цр кве не за јед ни це, као што је и 
пот пи сан зах тев др жав ном са бо ру од 3. фе бру а ра сле де ће, 1849. го ди не, ко јим 
се кон крет но уоб ли ча ва срп ски на ци о нал ни про грам, ка ко је то при ме ће но 
и у са вре ме ној хр ват ској исто ри о гра фи ји42. У ње му се, на и ме, тра жи од др-
жав них вла сти да се Ср би ма у Дал ма ци ји, и у Ду бров ни ку, као по себ ној 
на ци о нал ној и вер ској за јед ни ци, омо гу ћи пот пу на гра ђан ска и вер ска еман-
ци па ци ја, уз кон крет не зах те ве у окви ру школ ства, цр кве них и вер ских 
пи та ња.

У окви ру зах те ва ко ји се ти чу уво ђе ња срп ског је зи ка и ћи ри ли це43 у 
зва нич ну упо тре бу и у школ ску на ста ву, Ни ко ла је вић је вр ло сли ко ви то, а 
опет ар гу мен то ва но, обра зла гао сво је ста во ве о ра ши ре но сти и при хва ће-
но сти срп ског је зи ка и пи сма. 

Ни ко ла је ви ће ва од ме ре ност и ди пло мат ско по на ша ње мо жда је нај сли-
ко ви ти је у два ма пи сми ма ко ја је у име сво је за јед ни це у Ду бров ни ку, истог 

40 Д. Ру ва рац, Зах те ва ње ду бро вач кодал ма тин ских Ср ба 1848, „Ре ше та ров збор ник 
из ду бро вач ке про шло сти“, Ду бров ник 1931, 195.

41 Исто.
42 S. Ćo sić, nd, 345.
43 „...узи ма ју ћи да у Дал ма ци ји жи ве у окру глом чи слу 400000 жи те ља, не ма за и ста 

ни ка ко 15000 ду ша ко ји ис кљу чи во ита ли јан ски го во ре, без да про вин ци јал ни – сла вен ски 
је зик раз у ме ју. Сви, пак, дру ги, осо би то се ља ци, ко ји по сву да нај ве ћу чест на ро да са чи ња-
ва ју, го во ре чи стим ма тер њим сло вен ским је зи ком. А ме ђу ови ма 82500 ду ша ис точ не цр кве 
слу же се не са мо сло вен ским, ина че срп ским је зи ком, но и Ки рил ска пи сме на у пи са њу 
упо тре бља ва ју. Да кле, ми на ла зи мо да је пра вед ни је ово ли ком чи слу на ро да по го ди ти и 
до зво ли ти да се у су до ви ма с ла тин ским пи сме ни ма за јед но и Ки рил ска уве ду, не го ли за 
љу бав јед не сто ти не чи нов ни ка, ко ји ова пи сме на још не по зна ју...“ (Скуп шти ни у Бе чу, 30. 
сеп тем бра 1848, Ђор ђе Ни ко ла је вић, О Ду бров ни ку и о Ду бров ча ни ма, при ре ди ла И. Ар сић, 
Цен тар за цр кве не сту ди је – Ars li bri, Ниш – Бе о град 2004, 142-143)
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да на, 16. ја ну а ра 1849. по слао ба ну Је ла чи ћу и па три јар ху Ра ја чи ћу, ис ка зу-
ју ћи и јед ном и дру гом за хвал ност за по стиг ну те успе хе, али и ша љу ћи 
исто вет ну су му за по моћ удо ви ца ма и си ро ча ди у Хр ват ској, од но сно Вој-
во ди ни44. 

Увек буд не аустриј ске вла сти, би ле су све сне Ни ко ла је ви ће ве уло ге у 
не мир ним да ни ма у Ду бров ни ку то ком про ле ћа 1848. Због ње го вог му дрог 
др жа ња и успе шног из бе га ва ња опа сно сти, Ни ко ла је ви ћа је аустриј ски цар 
Франц Јо зеф од ли ко вао злат ним кр стом, ко ји му је 1850. све ча но уру чио 
окру жни на чел ник Ро знер45. 

Не где у то до ба, у пи сму Ње го ша Ђор ђу Ни ко ла је ви ћу са Це ти ња у 
Ду бров ник као да је њи хов прет по ста вље ни су коб до био, бар са Вла ди ки не 
стра не, и ко нач ни епи лог. Ње гош кон крет но из но си свој став о ди пло мат ском 
де ло ва њу као мо гућ но сти раз ре ша ва ња су ко ба, твр де ћи: „Оста ли на ро ди 
не ка му дру ју ка ко им је и од тра га, не ка ди пло ма ти зи ра ју с Тур ци ма, не ка 
се гла де и ма жу ко ли ко им је дра го, не ка у сво јим оте че стви ма и на сво јим 
ог њи шти ма хри сти ја ни ве жу при ја тељ ство са ја зич ни ци ма; до и ста ми и 
Тур ци, до клем год јед но ме траг из Евро пе не по ги не, оном ће мо здра ви цом 
на пи ја ти ко јом смо и до сле. Нај вје шти ја клу па ди пло ма ти че ска да осну је 
сво ју пре ђу из ме ђу Тур ске и Цр не Го ре, муч но би нас и Тур ке сло жи ла, а 
по љу би ла ни ка да“46. 

Срп ска исто ри о гра фи ја је тек де ли мич но ду бро вач ком пе ри о ду Ђор ђа 
Ни ко ла је ви ћа да ла ње но пра во ме сто и оце ни ла ње гов зна чај47, док хр ват ска, 
по себ но но ви ја ко ја се ба ви ду бро вач ким 19. ве ком, ту ни је има ла дво у мље ња. 
Нај и зра зи ти њен пред став ник, Стје пан Ћо сић, чврст је у свом ста ву: „srp ska 
na ci o nal na svi jest u Du brov ni ku oja ča na je po stup nim ra stom i bo ga će njem pra-
vo slav ne za jed ni ce, grad njom cr kve i otva ra njem ško le, te či nje ni com po sto ja nja 
na ci o nal ne dr ža ve. Za ši re nje srp stva bio je po seb no za slu žan pra vo slav ni pa roh 
Đor đe Ni ko la je vić pod či jim je utje ca jem ova broj ča no naj ma nja pra vo slav na za-
jed ni ca u Dal ma ci ji po sti gla vi sok stu panj je din stva i or ga ni zi ra no sti48, до да ју ћи 
ово ме и иде ју о кључ ној уло зи Ни ко ла је ви ћа у фор ми ра њу по кре та Ср ба 
ка то ли ка49.

44 Ђ. Ни ко ла је вић, О Ду бров ни ку и о Ду бров ча ни ма… 151-154.
45 Ме ђу тим, већ 1858. Ни ко ла је вић је због сво је на ци о нал не ак тив но сти, на из ве стан 

на чин, прог нан из Ду бров ни ка, чи ме му је оне мо гу ћен да љи рад.
46 Ње гош Ни ко ла је ви ћу, Це ти ње, 18. ок то бар 1850, П. Пе тро вић Ње гош, Иза бра на 

пи сма, ... 194-195.
47 K. Mi lu ti no vić, Voj vo di na i Dal ma ci ja, 1760-1914, In sti tut za iz u ča va nje isto ri je Voj vo-

di ne, No vi Sad 1973, 69-81.
48 S. Ćo sić, nd, 327.
49 „Me đu pr vim pro mi ca te lji ma ide je o srp stvu Du brov ni ka bio je tri de se tih go si na 19. sto-

lje ća i Đor đe (Ge or gi je) Ni ko la je vić... Ide ju o srp stvu Du brov ni ka Ni ko la je vić je za stu pao u go di-
šnja ku „Srp sko-dal ma tin ski ma ga zin“ što ga je ne ko li ko go di na ure đi vao i ti skao u Du brov ni ku. 
U ni zu čla na ka pod na slo vom Spi sa te lji du bro vač ki ko ji su srp skim je zi kom, a ita li jan skim slo vi ma 
pi sa li (1838-1841) te u još ne kim pri lo zi ma u „Ma ga zi nu“, on je cje lo kup nu du bro vač ku knji žev nost, 
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По ли тич ко, др жав нич ко, па и ди пло мат ско де ло ва ње дво ји це ис так ну-
тих лич но сти сво га вре ме на, Ње го ша и Ни ко ла је ви ћа, у кри зним али и вре-
ме ни ма мо гућ но сти, ин ди ка тив но је за срп ску на ци о нал ну исто ри ју. Док је 
вла дар не за ви сне Цр не Го ре, под ве ро ват ним ути ца јем и срп ске ди пло мат ске 
ми си је, ко ју су спро во ди ли и ду бро вач ки пр ва ци, зва нич но и не зва нич но, 
на сто је ћи да оства ри срп ски „злат ни сан“, на сту пао ам би ци о зно, али и че сто 
не ра ци о нал но, до тле је ду бро вач ки па рох, ти хо и по све ће но, ослу шку ју ћи 
мо гућ но сти, зах те вао пра ва и бри нуо о по је ди нач ној, ко му нал ној за јед ни ци, 
че сто до кон крет ног ње ног фи зич ког оп стан ка. Оба на чи на, не из бе жна и ну-
жна, оправ да на су и мо гу ћа са мо у са деј ству, ка ко је и ово га пу та учи ње но.
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Ire na Ar sić

PE TAR II PE TRO VIĆ NJE GOŠ AND ĐOR ĐE NI KO LA JE VIĆ:  
TWO WAYS OF SER BIAN DI PLO MACY AND STA TE SMAN SHIP

S u m  m a r y

This pa per ex pla ins two ways of po li ti cal be ha vi or in the hi sto ri cal cri ses of the two 
in flu en tial per so na li ti es of the ir ti me: Pe tar II Pe tro vić Nje goš and Đor đe Ni ko la je vić. 
The first one had a wish to ful fil led Ser bian “Gol den dre am”, what was am bi ti o us, but 
un real. On the con trary, the se cond one pa ti ently ta kes ca re of his own com mu nity and 
at tempt to get her pro spe rity. 

Key words: Nje goš, Ni ko la je vić, Ban, 1848.
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Владислава Гордић Петковић

ЊЕГОШ И ПРЕДСТАВЕ МАСКУЛИНИТЕТА

У књи жев ној тра ди ци ји на овим про сто ри ма, Пе тар Пе тро вић Ње гош 
је је дин стве на пред ста ва о иде ал ној, са мо ни клој и са мо до вољ ној му жев но-
сти: кад се о ње му го во ри, нај че шће се по ми њу „го ро ста сни раст” и ле по та 
Апо ло на, ср це Оби ли ћа и Со кра тов ум, та ле нат од Бо га и са мо у кост. Ка ко 
се са вр шен ство не пра шта ни ко ме, ту сли ку пот пу не лич но сти до пу њу је и 
оба ве зни кли ше о рас по лу ће но сти: Ње го ша упор но пра ти мит о рас тр за но-
сти из ме ђу све тов ног жи во та и вла дар ске ду жно сти, уз бо га ту па ле ту ро-
ман тич них ми сти фи ка ци ја о тај ним те ле сним жуд ња ма и ма ло по зна тим 
пу те ви ма еду ка ци је и има ги на ци је, ми сти фи ка ци ја ко је су охра бри ва не не-
по сто ја њем по у зда них би о граф ских ин фор ма ци ја. 

Све ште ник, вла дар и пе сник пред ста вљен је, да кле, као оли че ње му жев-
но сти; му жев ност је, ме ђу тим, сиг нал ко ји упо зо ра ва на људ ску не са вр ше-
ност. Те ло као пред мет ис тра жи ва ња у фи ло зо фи ји оп те ре ће но је ан тич ким 
ду а ли змом, пре ма ко јем, у по де ли на те ло и дух, те лу при па да све оно што 
је про ла зно, гре шно и мо рал но не ста бил но, а слич на се тен ден ци ја на ста вља 
и у кар те зи јан ској фи ло зо фи ји. Те ло се на ме ће као кла сна и кул тур на чи ње-
ни ца али и као кон цеп ту ал на „сле па мр ља“ у за пад ној фи ло зо фи ји. Оно је 
сим бо лич ко и ре ал но у исти мах, оно је и ма те ри јал но и све то, у ње му се 
зна че ња укр шта ју и су да ра ју, пре кла па ју и ра си па ју. Та се двој ства нај че шће 
„раз ре ша ва ју“ про стим мар ги на ли зо ва њем те ле сног, ње го вим од ба ци ва њем 
и ди фа ма ци јом. 

У ту ма че њу књи жев ног тек ста од нос умет но сти и ана то ми је из ди же се 
на ни во те о риј ског кон цеп та ко ји по тен ци ра ам би ва лент ност те ла: оно је 
сим бо лич ко и ре ал но у исти мах, оно исто вре ме но уво ди књи жев ни текст у 
про стор по зна тог све та али опо ми ње и на све опа сно сти не по зна тог, оно је 
и ма те ри јал но и све то, у ње му се зна че ња укр шта ју и су да ра ју, пре кла па ју 
и ра си па ју. Ми шел Фу ко је го во рио о те лу кри ми нал ца, лу да ка и љу бав ни ка 
као по ли го ну укр шта ња је зи ка и мо ћи, док би за те о ре ти ча ре но вог исто ри зма 
те ло мо ра ло да по ста не ефе кат дис кур са: знак раз ли ке, бор бе и при сва ја ња, 
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про стор у ко јем се упи су ју раз ли чи ти об ли ци мо ћи. Ве зи ва ње не га тив них 
пред ста ва за те ло, и то пре вас ход но жен ско, по кре ну ло је чи тав низ кри тич-
ких пре и спи ти ва ња у до ме ну фе ми ни стич ке те о ри је, ко ја се све ви ше уда-
ља ва од кон цеп ци је те ла као фи зич ког ен ти те та, ин си сти ра ју ћи на те лу као 
се ми о тич кој је ди ни ци. 

Ни на ша пред ста ва о Ње го шу, ка о год ни пред ста ва о ма ску ли ни те ту 
ко ја се кроз ре цеп ци ју ње го вог де ла про јек ту је, не мо же да по бег не од хи је-
рар хи зо ва не ди хо то ми је те ло-дух, у ко јој је те ло пот чи ње но, ома ло ва же но, 
увек из но ва су прот ста вље но све сти, ду ши и иден ти те ту као еле мент ко ји 
мо ра би ти од су тан ка ко би се по сти гла ду хов на це ло ви тост.

Му жев ност ду хов ни ка, ме ђу тим, не ће би ти ни шта нео бич но ни оном 
чи та о цу ко ји се збу њи вао кад Џе фри Чо сер у „Кен тер бе риј ским при ча ма” 
мо на ха на зо ве „му жев ним му шкар цем” (a manly ma le), или кад игу ма ни ји 
ле пих си вих очи ју и пра вил ног но са до де ли брош с ве ли ким сло вом А ко је 
сим бо ли зу је Вер ги ли јев стих „Amor vin cit om nia” („Љу бав све по бе ђу је”). 
Ис ку ше ња све тов ног би ће код Ње го ша мно го, као и код ње го вог на вод ног 
узо ра Џо на Мил то на, јер вр ли на ни је вр ли на док се не су о чи са ис ку ше њем.

Род не уло ге фор ми ра ју се у окви ру дру штва и кла се, те род но опре де ље-
ње не мо же да се де фи ни ше као да то и при ро ђе но, не го са мо као уло га ко ју 
об ли ку је и усло вља ва дру штве ни кон текст. Уз низ дру гих чи ни ла ца, књи-
жев ни лик род но од ре ђу је кла са ко јој при па да, а по зи ци је кла сног и род ног 
ин ден ти те та кон стру и шу се за ви сно од спрем но сти ин ди ви дуа да их при-
хва те или пак за ви сно од тен зи ја ко је на ста ју из ме ђу дру штве них гру па и 
по је ди на ца. Род се кон стру и ше кроз ка рак те ри стич не те ле сне чи но ве, и та ко 
се омо гу ћу је ње го ва дру штве на тран сфор ма ци ја. Те ло је ак ти ван про цес реа-
ли за ци је свих кул тур них и исто риј ских мо гућ но сти; оно ни је са мо исто риј-
ски по јам, не го и низ мо гућ но сти ко је се у кон ти ну и те ту оства ру ју. 

Про у ча ва ње ма ску ли ни те та ни је тек по врат на ре ак ци ја на при о ри те те 
фе ми ни зма: фе ми ни стич кој кри ти ци је те ма ма ску ли ни те та срод на, а не 
су прот ста вље на (ка ко би нео ба ве ште ни оче ки ва ли). Дез о ри јен ти са ност у 
де фи ни са њу и пред ста вља њу му шких уло га са мо би пот цр та ла јаз род них 
раз ли ка. Те о ре ти чар Кал вин То мас сма тра да се за по ста вља њем про у ча ва ња 
ма ску ли ни те та оне мо гу ћа ва ме ња ње сли ке о му шком. Из ве сно је да оста је-
мо сле пи за кул тур не ре пре зен та ци је му шких уло га, ко је укљу чу ју и „ма ску-
ли ни стрес“ – страх и бес по моћ ност му шкар ца пред оба ве зом да бес пре кор но 
од и гра зах тев ну уло гу во ђе и ју на ка ка кву дру штво и исто ри ја пред ње га 
по ста вља ју, страх ко ји је и Ње гош мо рао осе ћа ти. 

Ње го ше ви ду а ли зми ни су са мо у зна ку кон флик та ду ха и те ла (кон-
флик та ис кон стру и са ног и из ма шта ног), не го и у ду а ли зму ути ца ја. „Лу ча 
ми кро ко зма“ чи та се као здру жа ва ње ме та фи зич ке спе ку ла ци је и хри шћан-
ског епа, Би бли је и усме не књи жев но сти. „Ноћ ску пља ви је ка” по ста вља 
иза зов на пи та ња о то ме да ли је ње на те ма сен зу ал но или спи ри ту ал но, да 
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ли го во ри о сла до стра сти или о ми стич ном по ве зи ва њу са бес ко нач но шћу, 
да ли сла ви ле по ту же не или је по бу на про тив хри шћан ског по ти ски ва ња чул-
но сти. Тре ба ли у Ње го ше вом де лу упор но тра жи ти пре и спи ти ва ње цр кве 
и цр кве них за ко на, тре ба ли га сво ди ти на дра ма ти за ци ју бор бе ис ку ше ни-
ка про тив зо ва те ла – или би мо жда тре ба ло од ба ци ти би нар не опо зи ци је и 
при хва ти ти мо гућ ност да љу бав и ве ру Ње гош уоп ште ни је до жи вља вао као 
су прот но сти?

Бу дућ ност чи та ња Ње го ша мо ра ла би да се усме ри пре ма те о ри ја ма 
ма ску ли ни те та. По гле дај мо, уоста лом, ка ко је у ен гле ској тра ди ци ји са чу ван 
Шек спир, при мер по ли ва лент ног та лен та иза ко јег оста ју оскуд ни по да ци о 
при ват ном жи во ту и фор ма тив ним ути ца ји ма, а на ста је мно штво ту ма че ња. 
Чи та но из раз ли чи тих кри тич ких пер спек ти ва, по сма тра но из опреч но по-
ста вље них те ле ско па и ми кро ско па, де ло увек одо ле ва, а ви ше ту ма че ња 
увек га бо ље др жи у рав но те жи вред но сти. 
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Дејан Ђуричковић

ЈЕДАН ФРАНЦУСКИ ПОГЛЕД НА ЊЕГОША 
(Michel Aubin: Visions historiques et politiques  

dans l’oeuvre poétique de P. P. Njegoš,  
Université de Paris-Sorbonne 1972)

У ра ду се пред ста вља сту ди ја Исто риј ске и по ли тич ке ви зи је у по
ет ском дје лу П. П. Ње го ша (Vi si ons hi sto ri qu es et po li ti qu es dans l oeuvre 
de P. P. Nje goš, Pa ris 1972) Mic he la Aubi na (1923-1996), по зна тог сла ви сте, 
про фе со ра на Сор бо ни. Аутор се освр ће и на жи вот и ка ри је ру про фе со ра 
Aubi na, ве ли ког при ја те ља на ше бив ше до мо ви не Ју го сла ви је, у ко јој је 
(у За гре бу и Бе о гра ду) про вео ве лик дио сво га жи во та, и чи је је на ро де, 
њи хо ве је зи ке, књи жев но сти и исто ри ју од лич но по зна вао и о њи ма дао 
мно ге зна чај не при ло ге, ме ђу ко ји ма је и овај – мо но гра фи ја о Ње го шу, 
ко ју аутор пред ста вља. Сту ди ја о Ње го шу је дје ло ши ро ког об у хва та (337 
стр.) и пред ста вља до у тан чи не жи вот и дје ло на ше га нај ве ћег пје сни ка, 
у кон тек сту дру штве них и по ли тич ких при ли ка и иде ја ње го вог вре ме на.

Кључ не ри је чи: Цр на Го ра, исто ри ја на ро да, бор ба за не за ви сност, 
иде је вре ме на, усме на тра ди ци ја, по гле ди на дру штве не и по ли тич ке при-
ли ке, од нос пје сни ка пре ма тра ди ци ји и жи вој са вре ме но сти, ње го ве исто-
риј ске и по ли тич ке ви зи је

1

Дви је књи ге о Ње го шу на фран цу ском је зи ку, пр ве док тор ске ди сер та-
ци је о на шем нај ве ћем пје сни ку, од бра ње не на Сор бо ни, по ја ви ле су се исте, 
1972. го ди не у Па ри зу. Јед на од њих, обим на сту ди ја Ње гош и Фран цу зи (750 
стр.) др-а Кру но сла ва Спа си ћа, ка сни је иза шла и код нас у пре во ду на срп ски 
је зик (Кри стал – За је чар 1988), по здра вље на је као зна ча јан при лог фран цу ској 
и ју го сло вен ској на у ци о књи жев но сти и 1974. го ди не на гра ђе на пре сти жном 
на гра дом Фран цу ске ака де ми је. Дру га од ове дви је књи ге, Исто риј ске ипо ли
тич ке ви зи је у по ет ском дје лу П. П. Ње го ша (Vi si ons hi sto ri qu es et po li ti qu es 
dans l’oeuvre poéti que de P. P. Nje goš) Mic he la Aubi na још уви јек че ка да бу де 
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об ја вље на и код нас и да се укљу чи у ве ли ки кор пус ње го шо ло ги је на на шем 
је зи ку (по ред књи га Љу бо ми ра Не на до ви ћа, Па вла По по ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли-
ми ро ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа, Јев та М. Ми ло ви ћа, Ми ло ва на Ђи ла са, 
Во ји сла ва П. Ник че ви ћа, Ми ло ра да Ник че ви ћа, Ди ми три ја Л. Ма ша но ви ћа, 
Иси до ре Се ку лић, Кр ста Пи жу ри це, Да ни ла Ра до је ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа и 
дру гих).

Да се је дан стра нац од ва жи да о Ње го шу, по ред ци је ле јед не би бли о те ке 
мо но гра фи ја, сту ди ја и рас пра ва, пи ше но ву сту ди ју, да у том мо ру струч не 
ли те ра ту ре на ђе је дан свој, по се бан угао гле да ња и ту ма че ња, до и ста је је дин-
ствен при мјер, па бих на овом ува же ном ску пу хтио скре ну ти па жњу на ту 
чи ње ни цу и на лич но ст углед ног про фе со ра Mic he la Aubi na, ве ли ког за слу-
жни ка за пред ста вља ње и ту ма че ње на ше књи жев но сти у ино стран ству.

 Као и ве ћи ну стра на ца, Aubi na је Ње го шу при ву кла нај при је је дин стве-
ност Вла ди ки ног фи зич ког ли ка и ви је сти ко је су о ње му про но си ли ра зни 
пут ни ци на мјер ни ци, ми си о на ри, ди пло ма те, но ви на ри..., а за тим те ви је сти 
и дру ги по на вља ли и раз но си ли глас о ње му. Та ко на при мјер, је дан од њих, 
Bel le fond, ко ји је о Ње го шу об ја вио ви ше чла на ка, и под чи јим име ном се, 
као што је то проф. Aubin по ка зао, крио Sta ni slas Bel lan ger, свје до чи о Ње-
го ше вом „огром ном ра сту“, а да је, у мо рал ном по гле ду, био „су шта бла гост 
и до бро та“, да је стран цу при су сре ту с њим пр во па да ла у очи ње го ва љу-
ба зност и от ме ност. А и мно ги дру ги Фран цу зи су свје до чи ли о ње го вим 
атлет ским спо соб но сти ма, вје шти ни у ја ха њу и стре ља штву, и да је био „за 
ла кат ве ћи од свог нај ве ћег вој ни ка“ (E. De nis). Као лик, као по ја ва, Ње гош 
је за све ко ји су га ви дје ли ужи во био им пре си ван. А не ма ње им пре сив но 
је би ло то да је тај чо вјек, тај вла дар јед не ма ле зе мље, ко ју је већ спо ме ну ти 
Bel le fond „ви дио са мо кроз ба рут“, у ње ним бр ди ма „сво јим ин те лек ту ал ним 
жа ром и уса мље но шћу свог жи во та из гле дао као Про ме теј ве зан лан ци ма за 
Кав каз“, ка ко се Вла ди ка чи нио опет јед ном дру гом Фран цу зу (X. Mar mi er), 
а да је сво јом ин те ли ген ци јом и хра бро шћу „за слу жио јед ну дру гу по зор ни-
цу“, ка ко се о ње му из ра зио још је дан од ових мно го број них свје до ка (J. Ame ro).

 Су ви шно би би ло ов дје на во ди ти и мно го број на дру га свје до чан ства 
о Ње го ше вом ли ку: за све ко ји су га ужи во ви дје ли или су на и ла зи ли на 
опис ње го ве лич но сти, Ње гош је био нео бич на по ја ва ко ја је при вла чи ла 
па жњу. Он је то био и за мла до га Mic he la Aubi na у ври је ме кад је раз ми шљао 
о те ми за сво ју док тор ску ди сер та ци ју.

2

Aubi no vo дје ло је на уч на ди сер та ци ја, дје ло хлад не, ра ци о нал не ана-
ли зе и про су ђи ва ња, али не ма ње, ви ди се то по све му, и дје ло „ду бо ке ода-
но сти“ Ње го шу (ка ко је И. Се ку лић са ма на зва ла сво ју књи гу о Ње го шу), 
дје ло ду бо ког ра зу ми је ва ња за све што је пје сник и др жав ник чи нио и пи сао. 
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И мо же мо сло бод но ре ћи да је Aubin и вла сти тим жи во том, сво јом би о гра-
фи јом бор ца-ан ти фа ши сте, уче сни ка у фран цу ском По кре ту от по ра за ври-
је ме Дру гог свјет ског ра та, имао раз ви јен слух и сен зи би ли тет за Ње го ше ве 
те ме, за исто риј ске и по ли тич ке ви зи је ње го вог дје ла, за оно о че му је Вла-
ди ка са њао и шта му се у ску че ном жи во ту ње го ве си ро те зе мље до га ђа ло. 
Као чо вјек ко ји је вла сти то ис ку ство, вла сти то осје ћа ње прав де и исти не 
на до гра дио и струч ним зна њем за вр шив ши и по ли тич ке сту ди је на Сор бо ни, 
Aubin је у свој рад о Ње го шу при род но угра ђи вао то сво је ис ку ство и струч-
ну спо соб ност ана ли зи ра ња дру штве них и исто риј ских окол но сти у ко ји ма 
је Ње гош жи вио и из ко јих је из ра ста ло ње го во мо ну мен тал но, нај ви шим 
чо вје чан ским иде а ли ма на дах ну то књи жев но дје ло.

Mic hel Aubin (1923-1996) је био ве ли ки за љу бље ник у ци је лу на шу зе мљу, 
бив шу за јед нич ку, Ју го сла ви ју, чи ју је исто ри ју и на ро де од лич но по зна вао. 
Срп ски/срп ско хр ват ски је зик је од лич но знао и го во рио га са вр ше но и без 
ак цен та. За ври је ме Дру гог свјет ског ра та (1943) ди пло ми рао је нај при је ен-
гле ски је зик у Ту лу зу, гдје му се по ро ди ца, по ри је клом из Ру а на, би ла скло ни-
ла од ње мач ке оку па ци је. Исте го ди не сту пио је у фран цу ски По крет от по ра, 
уче ство вао у осло ба ђа њу Па ри за и био од ли ко ван за рат не за слу ге. Крат ко 
ври је ме на кон ра та био је про фе сор ен гле ског је зи ка, исто вре ме но на ста вио 
сту ди ра ти и ди пло ми рао у Ин сти ту ту по ли тич ких сту ди ја у Па ри зу, а не-
ко ли ко го ди на ка сни је (1958) ди пло ми рао је и сту диј срп ско хр ват ског је зи-
ка у Ин сти ту ту ори јен тал них је зи ка у Па ри зу. Од та да по чи ње ње го во трај-
но про фе си о нал но ба вље ње на шим је зи ци ма, књи жев но сти ма, исто ри јом и 
кул ту ром. Нај при је је био лек тор-про фе сор у Фран цу ском ин сти ту ту у За-
гре бу (1958-62), за тим, пу ну де це ни ју (1962-72), лек тор на Уни вер зи те ту у Бео-
гра ду. На кон од бра ње не док тор ске ди сер та ци је на Сор бо ни (1971), о ко јој је 
ов дје ри јеч, по ста је пре да вач, па ре дов ни про фе сор на ка те дри за срп ско хр ват-
ски је зик и ју го сло вен ске књи жев но сти, ко ја је на Сор бо ни осно ва на 1972. 
го ди не. На том мје сту ра дио је све до од ла ска у ми ро ви ну 1991.

На кон по ло же ног док то ра та о Ње го шу, проф. Aubin је на ста вио да се 
ба ви и мно гим дру гим на шим пи сци ма и по ја ва ма, не ки ма од њих и с ком-
па ра тив ног ста но ви шта – на пр. „Цр но гор ци Cypri e na Ro ber ta и Пје ва ни ја 
Си ме Ми лу ти но ви ћа“ (Cyprien Ro bert је по зна ти про фе сор сла ви ста ко ји је 
на сли је дио Ada ma Mic ki e wic za на сла ви стич кој ка те дри на Сор бо ни), „Гор ски 
ви је нац и култ Зрин ских у хр ват ској књи жев но сти“, „Усме на и пи са на књи-
жев ност у Ње го ше вим пр вим пје сма ма“, „Vol ta i re и ју го сло вен ске зе мље“, и 
др.). А проф. Aubin је дао зна ча јан до при нос упо зна ва њу стра ног сви је та са 
на шим „љу ди ма и кра је ви ма“ и сво јим уче ство ва њем у мно гим ко лек тив ним 
дје ли ма (збор ни ци ма, ен ци кло пе ди ја ма, рјеч ни ци ма и сл.) пи шу ћи сјај не 
син те зе о срп ској и хр ват ској књи жев но сти, па и о сло ве нач кој и ма ке дон-
ској. Био је ве ли ки зна лац, по оп штој оцје ни ње го вих ко ле га – је дан од нај-
бо љих струч ња ка у сви је ту за област ко јом се ба вио. За ње гов рад ода то му 



426

је ви со ко при зна ње из бо ром за стра ног чла на срп ске Ака де ми је на у ка 1982. 
и из бо ром за до пи сног чла на цр но гор ске Ака де ми је на у ка 1985. На кра ју, не 
тре ба пре ћу та ти: да се про фе со ра Aubi na бол но дој ми ла кр ва ва дра ма рас па-
да Ју го сла ви је, зе мље ко ју је то ли ко во лио и у ко јој је про вео нај љеп ше го-
ди не сво га жи во та. Ње гов глас осу де те дра ме, на жа лост, у оп штој хи сте ри ји 
и ди вљач кој рас по ја са но сти си ле, на и ла зио је са мо на глу ве уши.

3

У три ди је ла сво је сту ди је (По че ци, Мла дост, Зре лост) Aubin је у пот пу-
но сти об у хва тио Ње го шев жи вот, др жав нич ки и пје снич ки рад, ње го во не мир-
но до ба и ње го во уче шће у ње му. У ври је ме ка да се на Бал ка ну и у ци је лој 
сред њој Евро пи им пе ра тив но на ме ће пи та ње основā и границā на род них 
цјелинā и њи хо вих ин ди ви ду ал но сти, и Ње гош је свим сво јим ду хов ним си-
ла ма укљу чен у тра га ње за од го во ром на то пи та ње, ко је се у нај ве ћој мје ри 
ти че и ње го вог на ро да. У тре нут ку ка да он сту па на пре сто (1830) ње го ва 
Цр на Го ра је те ри то ри ја од 4.000 км2 не ста бил них и нео д ре ђе них гра ни ца 
(от при ли ке јед на пе ти на да на шње Цр не Го ре), чи је се ста нов ни штво про-
цје њу је на око 100.000 ду ша, а опет, и та ко ма ло број но, по ди је ље но је на брат-
ства (пле ме на), ко ја раз ди ру са мо во ља и крв на осве та и ко ји ма вла да ју вар-
вар ски оби ча ји (по пут од си је ца ња гла ве не при ја те љу), пле ме на ко ја ра ту ју 
„за крст ча сни и сло бо ду злат ну“, а мно го их је ме ђу њи ма ко ји, по твр ђе њу 
Ву ка Вр че ви ћа, ни ти су кр ште ни ни ти до кр ста мно го др же. Ето, та квом 
зе мљом и та квим на ро дом је Ње го шу би ло до су ђе но да вла да и да из њих 
цр пи на дах ну ће и иде је за сво је ве ли чан стве но дје ло за гле дан у нај ви ше 
чо вје чан ске иде а ле и да се но си са не мјер љи вим си ла ма.

У уво ду сво је сту ди је Aubin ја сно на зна ча ва прав це сво јих ис тра жи ва ња, 
а то зна чи, нај при је, срав њи ва ње дје ла вла да ра са дје лом пје сни ка, ис пи ти-
ва ње њи хо вог ме ђу од но са и уза јам ног под сти ца ја. Aubi no vo ис тра жи ва ње, 
за тим, иде у прав цу от кри ва ња у Ње го ше вим дје ли ма исто риј ских из во ра и 
ути ца ја ко је су на њих има ли или мо гли има ти љу ди и до га ђа ји. А за тим 
сли је ди по ста вља ње основā из ко јих се из вла че по ли тич ке и исто риј ске иде-
је, њи хо ва ево лу ци ја и си ту и ра ње у кон текст ми са о них то ко ва епо хе. Све ће 
то у сту ди ји, кр ца тој ар хив ским и дру гим до ку мен ти ма, би ти пот кри је пље но 
и де таљ но обра зло же но.

У пр вом ди је лу сту ди је Aubin из ла же из во ре, опи су је Цр ну Го ру ка ква 
је из гле да ла у тре нут ку Ње го ше вог до ла ска, за тим пре тре са ба шти ну по ли тич-
ких и исто риј ских иде ја ко је су му у на сље ђе оста ви ли ње го ви прет ход ни ци. 
Ту од др жа ве, на рав но, ма ло има, и ма ло и мо же би ти, и по ред фор мал не 
вла де ко ју оли ча ва ин сти ту ци ја гу вер на ду ра, уста но вље на од ње го вог прет-
ход ни ка Пе тра I, па по том обе сна же на јер је у њој вла ди ка Пе тар I ви дио 
опа сног кон ку рен та ауто ри те ту и вла сти ње го ве по ро ди це. Па Вук Ка ра џић 
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пи ше да ту по сто је „тра го ви свих мо гу ћих по ли тич ких ре жи ма а да је то 
ипак мо жда је ди но људ ско дру штво у Евро пи ко је не ма ни ка кву вла ду у 
пра вом сми слу ри је чи“. По сто ји, исти на, За ко ник, уста но вљен та ко ђе од 
Пе тра I, али се ње го ва при мје на не пре ста но су да ра с от по ром пле мен ског 
ви о лент ног мен та ли те та. Је ди ни при зна ти ауто ри тет у зе мљи је вла ди ка, 
ко ји одр жа ва ве зе са стра ним сви је том – Ру си јом, Ве не ци јом, Аустри јом и 
Тур ском, с ко јом се та ко ре ћи стал но ра ту је. Вла ди ка Да ни ло овај на род на-
зи ва „про кле тим и без ум ним“, зе мљу „лу дом“, а Пе тар I пи ше да „пра ве дан 
и по штен чо вјек не ма мје ста ме ђу овим на ро дом“. Али у том „про кле том и 
без ум ном“ на ро ду, ко ји је, ка ко ће мно го го ди на ка сни је на пи са ти Иси до ра 
Се ку лић, „спој ве ли ке да ро ви то сти са ве ли ким при ми тив ством“, из ге не ра-
ци је у ге не ра ци ју, ства ран је и пре но шен култ сло бо де и ју на штва, угра ви ран, 
као у мер мер, у еп ску пје сму, ко ју ће Ње гош на сли је ди ти као је ди ну по пут-
би ну на свом пу ту пје сни ка и др жав ни ка. Култ сло бо де и ју на штва, ко јим 
је ка пи лар но про жет цр но гор ски чо вјек, ва ља ло је, ме ђу тим, Ње го шу об у зда-
ва ти, на ме та ти му, ма и си лом, за ко не и учи ти љу де ци вил ном по на ша њу у, 
од пле ме на ши рој, дру штве ној и др жав ној за јед ни ци.

4

У дру гом ди је лу сво је сту ди је, Aubin крат ко на зна ча ва Ње го ше во дје тињ-
ство и по че так ње го ве вла да ви не до 1836. го ди не, а за тим ана ли зи ра ње го ве 
пје сме на род ног сти ла и оне књи жев ног (ви ше лич ног) из тог пе ри о да. Мла ди 
пје сник је још по не сен, ла ко узи ма пе ро у ру ку и пи са ње му из гле да ла ко као 
на род ни де се те рац. Тај мла да лач ки тон још не да је ни на слу ти ти ши ри ну и 
ду би ну пје сни ко ве бу ду ће ви зи је.

Нај зад, у тре ћем ди је лу Aubi no ve сту ди је об у хва ће на је сва ак тив ност 
Ње го ше ве зре ло сти. По сли је озбиљ них раз о ча ре ња, Ње гош јед но ври је ме 
пре ста је пи са ти и то ком се дам го ди на са мо по вре ме но на пи ше по не што 
при год но. А он да, по чев ши од 1844. го ди не, вра ћа ју ћи се сво јој основ ној, 
пје снич кој во ка ци ји, то ком пе ри о да 1845-47. пи ше сво ја ре мек-дје ла, да би 
му ту ак тив ност на гло пре ки ну ли до га ђа ји од 1848, а уско ро за тим бо лест и 
смрт. И умје сто да да ље из ла жем ре зул та те Aubi no ve сту ди је, ста во ве и су-
до ве ко је она до но си, ово крат ко сло во за вр ши ћу ци ти ра њем За кључ ка ове 
сту ди је (у вла сти том пре во ду), у ко јем аутор са же то и пре ци зно ре зи ми ра 
оно што је прет ход но, на 337 стра ни ца, из ла гао и по тан ко ана ли зи рао (сва 
Ње го ше ва дје ла, јед но по јед но, хро но ло шки, опи сом дру штве но-исто риј ског 
кон тек ста, књи жев них, тра ди циј ских и ду хов них сил ни ца ко је се сти чу у 
њи ма, из ла га њем пје сни ко ве ви зи је исто ри је, по ли ти ке, на ци је, по стан ка и 
тра ја ња сви је та и жи во та уоп ште):

Ње гош уми ре му чен стра хом од опа сно сти ко ју цр но гор ској др жа ви 
и на да њи ма у осло бо ђе ње Ср ба пред ста вља ак ци ја Омерпа ше у Бо сни и 
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Хер це го ви ни. Он је чи тав свој жи вот, сво ју ак тив ност др жав ни ка и сво је 
по ет ско дје ло, ста вио у слу жбу тих ства ри.

Би ланс ње го ве вла да ви не, ако се по сма тр ра са мо те ри то ри јал но пи
та ње, по ка зу је се не га тив ним. Цр на Го ра ка кву му је у на сље ђе оста вио 
Пе тар I из гу би ла је, у ко рист Аустри је, сво је по сје де у ја дран ском за ле ђу. 
Ал ба ни ја му је од у зе ла остр ва Вра њи ну и Ле сен дро на Ска дар ском је зе ру. 
Ни је успио ни да учвр сти свој су ве ре ни тет над Гр та хо вом, пре ма Хер це
го ви ни. Од ба цу ју ћи усло ве ко је му је Пор та по ну ди ла, Ње гош ни је до био ни 
Под го ри цу, ни Зе ту, ни Ска дар, ко ји је та ко за Ју жне Сло ве не остао за у ви
јек из гу бљен.

Ње гош је, ипак, знао да оја ча ве зе ко је су већ ује ди ња ва ле Це ти ње са 
хер це го вач ким пле ме ни ма, да ство ри и но ве, ко је ће омо гу ћи ти њи хо во ин те
гри са ње у Цр ну Го ру. Ње го ва при вид на не ре а ли стич ност, ње го во од би ја ње 
ком про ми са са Тур ци ма, на кра ју су ство ри ли мит у име ко је га ће се зе мља 
бо ри ти ви ше од по ла сто ље ћа.

Као су ди ја сво јих зе мља ка и њи хов портпа рол пред ино стран ством и 
као су ве рен иде јеувје ре ња да Цр на Го ра пред ста вља по сљед ње нео ту ђи во 
пар че срп ских зе ма ља ко је су оста ле сло бод не, Ње гош је знао да се на мет не 
Цр но гор ци ма и да по ста не њи хов ап со лут ни мо нарх. И упр кос сво је пан срп
ске иде о ло ги је, он је та ко по стао уте ме љи тељ сво је зе мље: ње го во по ет ско 
дје ло, од раз цр но гор ског на род ног сен зи би ли те та, ства ра култ ко ји га је 
сви Цр но гор ци и ко ји ће, па ра док сал но, за мно ге од њих по ста ти еле мент 
вла сти тог на ци о нал ног осје ћа ња.

Он је знао да осу је ти аустриј ске, тур ске и ру ске ин три ге ко је су му 
пра ви ли ри ва ли и да се Евро пи на мет не као су ве рен сво је зе мље. Знао је по
сти ћи да Ау стри ја и су сјед не па ше, ма кар по лу слу жбе но, при зна ју не за ви
сност Цр не Го ре и да ту не за ви сност осје ти и Ру си ја.

5

Чим је по стао вла ди ка, он већ вла да као књаз. Ње гов на сљед ник Да ни
ло не ће има ти про бле ма да га при сту па њу на пре сто и ње го ви зе мља ци и 
стра не си ле при хва те као ла ич ког вла да ра Цр не Го ре. 

 Док још ни је био од ре ђен за на сљед ни ка сво га стри ца, Ње гош се у пр
вим сво јим пје сма ма ин спи ри ше бри гом за одр жа ње је дин ства и бор бе но сти 
Цр но го ра ца. Те пје сме не ма ју дру гог ци ља до да их ин фор ми шу и да на њих 
ути чу. Ње гош је ту са мо по моћ ник Пе тра I, чи је дје ло усме не про па ган де 
на ста вља.

Ње го ва пр ва ду жа пје сма, Глас Ка мен шта ка, обра ћа се ино стран ству, 
Ру си ма на ро чи то, од ко јих о че ку је спас. Он је пи ше из оних истих раз ло га 
ко ји су ње го вог прет ход ни ка Ва си ли ја на ве ли да на пи ше Исто ри ју о Чер ној 
Го ри.
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Ње го во по ет ско дје ло ће се за тим, на књи жев ном пла ну, уз диг ну ти 
ви со ко из над скром них ам би ци ја вла ди ка Ва си ли ја и Пе тра I. Али он је њи
хов на ста вљач и њи хо ве пре о ку па ци је ни ка да му не ће би ти стра не. Он усва
ја ше му цр но гор ске исто ри је ко ју су они тра си ра ли, ис ко ри шта ва уло гу 
сво је ди на сти је, ко јој, у ње го вим очи ма, Цр на Го ра ду гу је сво ју не за ви сност 
и оку пља ње по гра нич них пле ме на око ње. Али он исто та ко из ра жа ва и 
сво ју вла сти ту кон цеп ци ју цр но гор ске суд би не, ко ју одва ја од Ру си је и по
ста вља у срп ску пер спек ти ву. Цр на Го ра је за ње га при бје жи ште Ср ба 
ко ји ни су при хва ти ли роп ство по сли је по ра за на Ко со ву: она је „гни је здо“, 
„искра“, „ем бри он Ср би је“, „жи ви при мјер“ бор бе ко ју тре ба во ди ти про тив 
Ту ра ка. Гор ски ви је нац да је тим сли ка ма сву њи хо ву хе рој ску сла ву, осло
бо ди лач ку сли ку вла ди ке Да ни ла ко ји ви ше од јед ног сто ље ћа ан ти ци пи ра 
Ка ра ђор ђев уста нак. Бор ба Цр не Го ре, ин во ка ци јом Ми ло ша Оби ли ћа, на го
вје шта ва до бру ви јест о осло бо ђе њу чи та ве на ци је. Јер Ње гош се не за до
во ља ва, као ње го ви прет ход ни ци, ти ме да бра ни ствар сво је зе мље, он 
из ра жа ва и тра жи да од ре ди ње но на ци о нал но осје ћа ње.

Ср би на ста ње ни у Угар ској ство ри ли су сво ју ин те лек ту ал ну ели ту 
ко ја је из ра ди ла њи хо ву кон цеп ци ју на ци о нал но сти. Из ло же ни у хаб сбур шком 
цар ству при ти сци ма ка то лич ке про па ган де, они су се осла ња ли на Пра во
слав ну цр кву да би одр жа ли свој на ци о нал ни иден ти тет. Срем ско кар ло вач
ки ми тро по ли ти, њи хо ви ду хов ни по гла ва ри, сма тра ли су се на сљед ни ци ма 
срп ских па три јар ха и љу бо мор но су чу ва ли тра ди ци је ста рог сред њо вје ков
ног кра љев ства. За Ср бе из Угар ске, иде ја на ци о нал но сти је, да кле, оста ла 
при сно ве за на за пра во слав ну вје ру као за про шлост не ка да шњих ди на сти ја. 
То је би ла по у ка ко ја је про ис ти ца ла из дје ла њи хо вих пи са ца, исто ри ча ра 
као што су Ју ли нац или Ра јић, и пје сни ка као што је Му шиц ки.

Ка да, по пр ви пут у јед ној од сво јих пје са ма, ево ци ра цр но гор ску про шлост 
у кон тек сту срп ске исто ри је, Ње гош нај при је усва ја иде је тих пи са ца. У 
пје сми За ро бљен Цр но го рац од ви ле, он, по пут Ра ји ћа, Цр ну Го ру пред ста
вља као јед но пар че Ср би је. Као Ор фе лин, као Об ра до вић, он пер со ни фи ку је 
Ср би ју, пра ви од ње бо ги њу не до сти жну на ро ду. Као Ју ли нац, он про паст 
сред њо вје ков не др жа ве ви ди не у по ра зу на Ко со ву, као што је то чи ни ла 
на род на тра ди ци ја, већ у смр ти мла до га ца ра Уро ша.

Ти ути ца ји ће ипак би ти са мо про ла зни. На ста је но ва кон цеп ци ја на
ци о нал но сти за сно ва на на фи ло ло ги ји и ет но ло ги ји, ко ју за сту па Вук Ка
ра џић. Ка ра џић је, по сред ством свог учи те ља Ко пи та ра, био усво јио иде је 
Хер де ра, за ко јег је „на род но“ – на су прот „књи жев ном“ – нај а у тен тич ни ји 
из раз на ци о нал ног ду ха. Од сво јих пр вих пу бли ка ци ја он ис ти че ва жност 
на род ног је зи ка и на род них оби ча ја као на ци о нал них ве за.
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Ње гош се са Ка ра џи ћем упо зна је у Бе чу. У пје сми Ср бин Ср би ма на ча сти 
за хва љу је он на је дан стих Му шиц ког ко ји је кон фе си ју пред ста вљао као 
фак тор на ци о нал но сти, од го ва ра сти хом ко јим од би ја ту функ ци ју ре ли ги
је и за мје њу је је оби ча ји ма. Осу ђу ју ћи исто риј ску уло гу срп ског плем ства и, 
ма ло ка сни је, у Сво бо ди ја ди, ве ли ча ју ћи хра брост на ро да, Ње гош Ка ра џи ћев 
суд, ко ји ве ли ча вр ли не срп ског на ро да на ра чун „ви ше кла се“, про ји ци ра у 
про шлост. Два чо вје ка уоста лом ди је ле исте иде је о не дав ној про шло сти 
на ци је, као што о то ме свје до чи слич ност кон цеп ци је  О гле да ла срп ског и 
че твр та књи га Ву ко вих Срп ских на род них пје са ма.

Све до по сљед њих сво јих дје ла, Ње гош ће оста ти вје ран иде ји да ду ша 
на ци је жи ви у на ро ду. Он не не ги ра ни ет но ло ги ју ни фи ло ло ги ју. У Гор ском 
ви јен цу ће се ду го за др жа ти на опи си ва њу на род них оби ча ја. У По здра ву ро ду 
на но во ље то сла ви ће је зич ко за јед ни штво, осно ву на ци о нал не за јед ни це. Али 
ду ши на ро да он при да је цр те људ ске ду ше она кве ка кву за ми шља под ути ца
јем Ми лу ти но ви ће вих ми стич них иде ја и свог ду гог раз ми шља ња у ти ши ни. 
Да ле ку и слав ну про шлост на ци је он ута па у пре ег зи стен ци ју ду ше, бо жан
ске су шти не, у ко ју вје ру је. „Ве ли ки“, још јед ном осу ђе ни у Гор ском ви јен цу, 
од та да се по ја вљу ју као Ан ђе ли Зла, од го вор ни за про паст сред њо вје ков ног 
срп ског цар ства. Ни са ми вла да ри Не ма њи ћи ни су ту по ште ђе ни, а Ла жни 
цар Шће пан Ма ли из вр га ва ру глу њи хов култ. Жр тво ва ње „ца ра“ Ла за ра 
на Ко со ву, ко ји по раз при хва та при је бит ке, пре ћу та но је, а Ми лош Оби лић, 
очај нич ки бо рац, фи гу ри ра као по лу богис ку пи тељ те на ци о нал не ми сти ке. 
Јер као што се чо вјек, за Ње го ша, раз ли ку је од жи во ти ње са мо по сје ћа њу на 
сво ју бо жан ску су шти ну и по бор би про тив Зла, та ко је на род на ци ја са мо по 
сво јој ду ши, тј. по чу ва њу осје ћа ња сво јих ко ри је на, по сво јој бор би про тив 
угње та ча.

Здру жу ју ћи на уч не по дат ке, ко ји Ка ра џи ћу да ју си гур ност, или по дат ке 
илир ског по кре та, са ми стич ним раз ми шља њем ко је про ши ру је на исто ри ју, 
Ње гош ства ра јед но мо дер но на ци о нал но осје ћа ње и по ста је нај сна жни ји 
на ци о нал ни пје сник сво га на ро да.
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ДВА ПОГЛЕДА НА ВЕЧНИ ГРАД  
– ДОЖИВЉАЈ РИМА У СТВАРАЛАШТВУ  

ЊЕГОША И МИЦКИЈЕВИЧА

Циљ ра да је да се при ка жу и упо ре де раз ли чи те ди мен зи је до жи-
вља ја Ри ма у ства ра ла штву дво ји це пе сни ка, П. Ње го ша и А. Миц ки је ви-
ча. Пред мет ана ли зе су пи сма, за пи си и књи жев на де ла срп ског и пољ ског 
пе сни ка, као и све до чан ства њи хо вих са пут ни ка (Л. Не на до ви ћа и А. 
Одињ ца). Ком па ра тив на ана ли за пру жа мо гућ ност да се са гле да Ње го ше-
во ства ра ла штво у но вом кон тек сту.

Кључ не ре чи: Рим, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Адам Миц ки је вич, 
пу то пис

Увод1

У по зна том пи сму Ди ми три ју Вла ди сла вље ви ћу из На пу ља од 31. ја нуа-
ра 1851. го ди не Ње гош по све ћу је Ри му ре чи пу не ди вље ња: „Ах, Рим, ве ли-
че стве ни Рим! Те раз ва ли не ве ли ко га Ри ма!” (Ње гош 1981: 203).

Исте го ди не, ве ли ки пољ ски ро ман ти чар ски пе сник Адам Миц ки је вич 
[1794-1855] дао је сли чан из раз оду ше вље ња Веч ним Гра дом у пи сму ћер ки, 
ко ја је у то вре ме би ла у Ри му – „Rzym jest do tąd naj wi ęks zą rzec zą na zi e mi” 
[„Rim je do sa da naj ve ća stvar na ze mlji“2] (Mic ki e wicz 2005: 152).

Ови на во ди из пре пи ске пољ ског и срп ског пе сни ка, на рав но, ни су је ди-
на ме ста у њи хо вом ства ра ла штву на ко ји ма пе сни ци из ра жа ва ју сво је ути-
ске из Ри ма. Те ма овог ра да ће би ти, на и ме, од нос обо ји це пе сни ка пре ма 

1 Чла нак је на стао у окви ру про јек та Пољ ског На род ног Цен тра На у ке бр. 2011/03/N/
HS2/01724, од лу ка бр. DEC-2011/03/N/HS2/01724. Аутор је сти пен ди ста Фон да Пољ ске На у ке 
[Fun da cja na Rzecz Na u ki Pol ski ej].

2 Сви пре во ди са пољ ског, ако ни је да та ин фор ма ци ја о пре во ди о цу, по ти чу од ауто-
ра овог ра да. На рав но, они се не мо гу сма тра ти пра вим пре во дом ори ги нал них тек сто ва, 
не го на овај на чин са мо же ли мо да олак ша мо раз у ме ва ње члан ка чи та о ци ма ко ји не зна ју 
пољ ски је зик.
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овом ита ли јан ском гра ду3. За де вет на е сто ве ков не пу то пи сце, пу то ва ње по 
Ита ли ји ни је би ло са мо за ба ва, не го, ка ко пи ше Ол га Сту па ре вић „хо до ча-
шће ју гу, кул ту ри, умет но сти“ (Сту па ре вић 1976: 103)4. У 19. ве ку Ита ли ја 
је би ла глав на де сти на ци ја за ро ман ти ча ре, ко ји су же ле ли да на ли цу ме ста 
упо зна ју ан тич ку исто ри ју и нај ве ћа до стиг ну ћа европ ске умет но сти (на ту 
те му ви ди: Bur kot 1988; Pł aszczew ska 2003; Pł aszczew ska 2010). На тој кар ти 
кул тур них хо до ча шћа, древ на пре сто ни ца ца ре ва и па па би ла је глав на тач-
ка. До жи вљај Ри ма ни је да кле ту ри стич ка пу сто ло ви на, не го се пре ко ње га 
ис по ља ва низ зна чај них кул ту ро ло шких про бле ма. Миц ки је вич и Ње гош су 
кључ ни ли ко ви не са мо ро ман ти зма у сло вен ским зе мља ма, не го и исто ри је 
сло вен ске пи сме но сти, те због то га упо ред но про у ча ва ње њи хо вог од но са 
пре ма Ри му пру жа мо гућ ност про ду бљи ва ња на шег раз у ме ва ња књи жев-
но сти 19. ве ка5.

Би о граф ски по да ци

Ње гош је по се тио Рим два пу та за вре ме свог по след њег пу то ва ња у Ита-
ли ју 1850. и 1851. го ди не6. Све до чан ство пр вог бо рав ка је на ве де но пи смо 
Дми три ју Вла ди сла вље ви ћу, као и пе сма Ра ди чо вјек све што ра дит мо же 
(об ја вље на у Срп ским но ви на ма, го ди не 1851, бр. 23, стр. 90, још за Ње го ше вог 
жи во та, под на сло вом Рим 1. јан 1851. Упи са то на ку по ли св. Пе тра). Из ме ђу 
пр вог и дру гог бо рав ка у На пу љу Ње гош је упо знао Љу бо ми ра Не на до ви ћа, 
ко ји је по стао ње гов са пут ник. Не на до ви ће ва Пи сма из Ита ли је са др же 
мно го ин те ре сант них по да та ка о дру гом Ње го ше вом бо рав ку у Веч ном Гра ду. 
Вре ди спо ме ну ти та ко ђе ве ли ко пе сни ко во ин те ре со ва ње за исто ри ју древ-
ног Ри ма и уоп ште ан тич ког Ме ди те ра на, чи ји се тра го ви на ла зе нпр. у 
Ње го ше вој би ље жни ци и у мно гим пе сма ма (Фла шар 1997; Фла шар 1959; 
Пи жу ри ца 1998).

Миц ки је вич се сма тра нај зна чај ни јим пе сни ком у исто ри ји пољ ске књи-
жев но сти. Сла вљен је као отац пољ ског ро ман ти зма, иако је не ка сво ја де ла 
пи сао у кла си ци стич ком сти лу7, а по обра зо ва њу је био кла сич ни фи ло лог 

3 Те зе пред ста вље не у овом ра ду де ли мич но се ба зи ра ју на док тор ској ди сер та ци ји 
La ti ni tas w pol ski ej i serb ski ej li te ra tur ze okre su ro mantyzmu (од бра ње ној на Уни вер зи те ту 
„Адам Миц ки је вич“ у По зна њу у ма ју 2013) и на члан ци ма (Ewer tow ski 2013a; Ewer tow ski 
2013b; Ewer tow ski 2014).

4 Упо ре ди: Жи ван че вић-Се ке руш (2009, p. 17)
5 По сто је при ме ри чи та ња Ње го ша у кон тек сту исто ри је пољ ске књи жев но сти, као 

и чи та ња Миц ки је ви ча у кон тек сту срп ске и дру гих ју жно сло вен ских књи жев но сти, нпр: 
(Wi er zcho ł ow ska 1986; Trybuś 2009; Дур ко вић-Јак шић 1984).

6 Би о граф ске по дат ке на во дим осла ња ју ћи се на ра до ве В. Ки ли бар де (Ки ли бар да 
1999; Ки ли бар да 2012)

7 На те му кла си ци стич ких фи ли ја ци ја Миц ки је ви ча по гле дај: (Se weryn 1997; Bo rowczyk 
2009).
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и не ко вре ме је пре да вао ла тин ску књи жев ност8. У Ри му је про вео мно го 
ви ше вре ме на не го Ње гош. То ком свог пр вог ду жег пу то ва ња по Евро пи, 
бо ра вио је у Ри му од 18. но вем бра 1829. до 20. апри ла 1831. го ди не (иако је 
у ме ђу вре ме ну пу то вао та ко ђе у На пуљ и Швај цар ску) (Lit wor nia 2005). 
Дру ги бо ра вак у Ри му спа да у пе ри од про ле ћа на ро да, кад је 1848. го ди не 
Миц ки је вич про бао, као ре во лу ци о нар и ми сти чан по ли ти чар, да у Ри му 
ор га ни зу је пољ ску ле ги ју, ко ја се, у скла ду са пе сни ко вим по гле дом на свет, 
бо ри ла за сло бо ду и рав но прав ност на ро да. За књи жев но и сто риј ску и кул-
ту ро ло шку ана ли зу ис ку ства Ри ма код Миц ки је ви ча мно го је ва жни ји пр ви 
бо ра вак, јер су за вре ме про ле ћа на ро да 1848. го ди не до ми ни ра ле по ли тич-
ке те ме и ре во лу ци о нар на ак тив ност. То ком свог жи во та Мицкијевич је 
проучавао и са надахнућем предавао латинску књижевност, писао је о рим-
ској историји, али није написао ни једну песму посвећену Цезаровом граду. 
Постоји песма Do mego cziczerona [За мог чичеронеа], али је она посвећена пре 
свега осећајима непознатог путника, а не Риму (Pł aszczew ska 2003 : 270). Осим 
тога, књижевна конвенција песме за споменар скреће пажњу читаоца на био-
графију. Јежи Лавски [Jerzy Ław ski] тврди да је контекст римског простора 
значајан за тему пролазности присутну у песми (Ław ski 2003 : 229), но, ипак 
су римске „гробнице и храмови” само декорација, рушевине неког другог 
града могле би да играју исту улогу. У питању није посебност руина Вечног 
Града, као на пример код Бајрона, него просто руине као симбол пролазности. 
Због тога је преписка најважније сведочанство његовог доживљаја овог места. 
Интересантно је да, слично Његошу, Мицкијевич има сапутника који се бави 
књижевношћу, Антонија Едварда Одињца [An to ni Ed ward Odyni ec]. Оди њец 
је остао за пам ћен у исто ри ји пољ ске књи жев но сти пре све га због свог пу-
то пи са Listy z podróży [Писма са путовања], на пи са ног и об ја вље ног мно го 
го ди на на кон за јед нич ког пу то ва ња са Миц ки је ви чем, већ по сле смр ти ве-
ли ког пе сни ка (да кле исто као и код Не на до ви ће вих Пи са ма из Ита ли је).

Чи ње ни це ве за не за бо рав ке обо ји це пе сни ка у Ри му до бро су по зна те, 
што по твр ђу ју ра до ви ко је смо по ме ну ли. У овом члан ку, осла ња ју ћи се пре 
све га на пре пи ску, а та ко ђе на рим ске мо ти ве у дру гим тек сто ви ма обо ји це 
пе сни ка, као и на се кун дар не из во ре (пре све га Не на до ви ће ва и Оди ње цо ва 
пи сма), про ба ће мо да про ту ма чи мо ка кво зна че ње има ис ку ство Ри ма у Ње-
го ше вом и Миц ки је ви че вом ства ра ла штву.

Ве ли чан стве ни Рим – сим бол, па лимп сест и хе те ро то пи ја

Ус хи ће ње Ри мом, ње го вим ве ли чан ством, чи ји су траг ци та ти на ве де-
ни на по чет ку овог ра да, ни је са мо из раз ту ри стич ког ужи ва ња, не го оно 
про ис ти че из из у зет ног кул тур ног зна ча ја Ри ма за Евро пља не. Рим ни је 

8 На те му Миц ки је ви че вих ве за са ан тич ком књи жев но шћу по гле дај: (Sin ko 1957; 
Na wa rec ki, Mytych-Fo raj ter 2006).
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ве лик са мо због ле пих спо ме ни ка ар хи тек ту ре, не го пре због исто ри је и 
кул ту ре, ко је су са њи ма по ве за не. Ни је слу чај но што Не на до вић, опи су ју ћи 
до ла зак у Рим, да је из раз свом чуд ном осе ћа њу: „Ка да чо век пр ви пут ула зи 
у ова кву јед ну ва рош, с ко јом је свет ска исто ри ја та ко те сно скоп ча на, об у-
зму га не ка осе ћа ња, о ко ји ма не мо же сам се би ра чу на да ти: освр ће се сву-
да, где ће да ви ди оне љу де и до га ђа је, о ко ји ма је чи тао и слу шао. Кад смо 
се при бли жи ли ка пи ја ма Ри ма, све што сам из исто ри је о Ри мља ни ма знао, 
по но ви ло ми се у ми сли ма” (Не на до вић 1907: 83). У том кон тек сту бри тан ски 
ис тра жи вач Дан кан Ке не ди [Dun can Ken nedy] твр ди ’Ro me vi si ted is al ways 
in so me sen se Ro me re vi si ted’ (Ken nedy 1991: 19). Због то га при ча о Ри му има 
увек по себ ну вре мен ску пер спек ти ву, јер са да шњост се на ла зи у сен ци про шло-
сти. Код Миц ки је ви ча та ко ђе мо же мо да го во ри мо о по себ но сти тре нут ка 
пр вог до ла ска у Рим, али на дру ги на чин. Као кла сич ни фи ло лог, пе сник је 
увек ма штао да по се ти Рим, што за кљу чу је мо по ис ка зи ма са др жа ним у 
ње го вој пре пи сци (Lit wor nia 2005: 9–21). Кад се ова же ља ис пу ни ла, по све до-
чан ству ње го вог са пут ни ка Оди ње ца, Миц ки је вич је зах те вао да се све ча но 
обу ку и да у Веч ни Град уђу пешке (Odyniec, 1961T. 1: 578)9.

Исто риј ска ба шти на Ри ма чи ни Веч ни Град кул тур ним па лимп се стом. 
Тај по јам ко ри сти у сво јој мо но гра фи ји Ка те рин Едвардс [Cat he ri ne Ed wards], 
опи су ју ћи ви ше слој ност кул тур ног и исто риј ског на сле ђа у Ри му (Ed wards 
1996: 28). Два глав на сло ја рим ске исто ри је, на ко је обра ћа ју па жњу Ње гош 
и Миц ки је вич, је су па ган ски и хри шћан ски пе ри од10. Аутор Гор ског ви јен ца 
у пи сму Вла ди сла вље ви ћу пи ше: „Дан да на шњи на рим ски јем раз ва ли на ма 
ду бе хра мо ви ка то ли че ско га ми ра. Ови су хра мо ви пу ни, ка ко и мно га дру га 
зна ме ни та зда ни ја, од лом ци ма ве ли ко га Ри ма, ве ли чи ја рим ско га, те их по-
ка зу ју као све ти њу, као успо мен про шле њи не сла ве, или, да се пра во ка же, 
над њи ма ку ка ју као си рот на фа ми ли ја што ку ка над оруж јем, одо ром и 
оста ци ма ве ли ко га и мо гу ће га оца“ (Ње гош 1981: 203). Миц ки је вич је у свом 
ства ра ла штву мно го пу та спо ми њао та два сло ја рим ског про сто ра, на при-
мер у мла да лач кој пе сми Do Jo ac hi ma Le le we la (Јо а хи му Ле ле ве лу), у сво јим 
пре да ва њи ма у Ло за ни и Па ри зу, као и у не до вр ше ном исто риј ском ра ду 
Pi erw sze wi e ki hi sto rii Pol ski (Пр ви ве ко ви пољ ске исто ри је). А са дру ге тач ке 
гле ди шта он опи су је ви ше слој ност Ри ма, у већ ци ти ра ном пи сму сво јој кће-
ри, на гла ша ва ју ћи за си ће ње рим ског про сто ра хе ро и змом „Co to wysi le nia, 
kr wi i po tu na każdym ka mi e niu te go mi a sta!... I do tąd je go pra wo i wyob ra ż e nia 
ci ą żą na świ e cie” [Колико на по ра, кр ви и зно ја на сва ком ка ме ну то га гра да!... 
И до са да ње гов за кон и пој мо ви ути чу на свет] (Mic ki e wicz 2005: 153). 

9 Вре ди спо ме ну ти да по ми шље њу Ма ри је Прат [Ma rie Pratt] сце на до ла ска има по-
се бан зна чај у пу то пи су, јер су пре ко ње уво ђе не ре ла ци је и ка те го ри је, ко је ка рак те ри шу 
од нос из ме ђу пу то пи сца и пред ме та ње го вог пи са ња (Pratt 1986).

10 Ма ри јан Сли вињ ски [Ma rian Śli wi ń ski], ана ли зи ра ју ћи ан тич ке те ме код пољ ских 
ро ман ти ча ра, да је низ до ка за да је ан ти но ми ја па ган ске и хри шћан ске епо хе би ла кључ на 
за ро ман ти чар ску фи ло со фи ју исто ри је (Śli wi ń ski 1986; Śli wi ń ski 1992). 
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Али по себ ност рим ског про сто ра про ис ти че не са мо из ње го ве ви ше-
слој но сти. Јо хан Вол фганг Ге те [Jo hann Vol fgang Go et he] у свом чу ве ном 
Пу то ва њу по Ита ли ји твр ди да до жи вљај исто ри је у Ри му има пот пу но 
друк чи ји ка рак тер у по ре ђе њу са дру гим ме сти ма. По не мач ком пи сцу, у 
сва ком дру гом ме сту исто ри ја се чи та спо ља ка уну тра, а у Ри му чо век има 
осе ћај да је чи та из ну тра, јер је окру жен це лом исто ри јом (Ге те ко ри сти ме-
та фо ру ло го ра), и то не са мо Ри ма не го уоп ште све та. (Go et he 1980: 136). Да 
се опи ше то свој ство рим ског про сто ра, ко ри стан ће би ти по јам хе те ро то
пи ја, ко ји по ти че из ми сли Ми ше ла Фу коа [Mic hel Fo u ca ult] (Fo u ca ult 2005). 
По фран цу ском ми сли о цу, хе те ро то пи ја је спе ци фи чан про стор ко ји у се би 
по ве зу је ра зна ме ста и функ ци о ни ше у од но су са оста лим про стран ством. 
Та ква свој ства има Рим – Не на до вић пи ше да је са Ри мом свет ска исто ри ја 
„те сно скоп ча на“, Ге те твр ди да је у Ри му чо век окру жен це лом исто ри јом. 
Ње гош у пи сму Вла ди сла вље ви ћу до ча ра ва хе те ро то пиј ски ка рак тер рим-
ског про сто ра, на гла ша ва ју ћи раз ли чи то по ре кло рим ских спо ме ни ка „Tu 
su spomenici stare Azije, Evrope i Afrike svakostruki“ (Ње гош 1981: 204). У 
Ње го ше вом пи сму те су ре чи по че так ду гог на бра ја ња ра зних рим ских зна-
ме ни то сти. Што је бит но, обо ји ца, Миц ки је вич и Ње гош, у сво јим пи сми ма 
ко ри сте по сту пак на бра ја ња, да би пред ста ви ли сво ја осе ћа ња, чи ме ће мо 
се ка сни је по себ но по за ба ви ти. У кон тек сту хе те ро то пи је рим ског про сто ра 
код Миц ки је ви ча вре ди спо ме ну ти пе сни ков до жи вљај исто ри је у Ри му. За 
вре ме свог бо рав ка у Веч ном Гра ду, пе сник је чи тао мно го рим ских исто ри-
ча ра и у пи сму свом дру гу Фран ци шеку Ма лев ском [Franciszek Malewski] 
твр ди да се исто ри ја у Ри му упо зна је на дру ги на чин не го на дру гим ме сти ма: 
„Liwiusz tu na miejscu ma dziwny urok, bo w wieczór można iść oglądać scenę 
wypadków czytanych z rana“ [Ливије ов де има чуд ну ча ро ли ју, јер уве че мо же 
да се по гле да ме сто до га ђа ја, о ко ји ма се чи та ло ујутро] (Mic ki e wicz 1998: 
614–615). Ви ше од 20 го ди на ка сни је, у већ ци ти ра ном пи сму, Миц ки је вич 
сво јој ћер ки та ко ђе пре по ру чу је чи та ње Ли ви ја у Ри му као на чин исто риј ске 
еду ка ци је.

Вре ди та ко ђе обра ти ти па жњу на то да у истом пи сму ћер ки Миц ки је-
вич ко ри сти опо зи ци ју па ган ског и хри шћан ског Ри ма, да пред ста ви сво је 
по гле де из обла сти фи ло со фи је исто ри је. По ње го вом ми шље њу, Фран цу ска 
опо на ша па ган ски Рим, а Пољ ска има ми си ју да у бу дућ но сти за у зме ме сто 
хри шћан ског Ри ма. У том кон тек сту, ана ли зи ра ју ћи раз не при ме ре из Миц-
ки је ви че вог ства ра ла штва, Кви ри на Зјем ба [Kwiryna Zi em ba] уво ди по јам 
сим бол (по зи ва ју ћи се на По ла Ри ке ра [Paul Ri co e ur]) (Zi em ba 2003). По Зјем-
би, ма те ри јал на, фи зич ка ствар ност Ри ма је за Миц ки је ви ча под ло га за ра-
зна сим бо лич ка зна че ња. Уоп шта ва њем из ла га ња пољ ске ис тра жи ва чи це 
мо же да се твр ди да због хе те ро то пич но сти и ви ше слој но сти (па лимп сест) 
Ри ма, Веч ни Град има из у зе тан сим бо лич ки по тен ци јал, јер је „те сно скоп-
чан” са европ ском кул тур ном ба шти ном, да кле рим ски мо ти ви ла ко мо гу 
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да до би ју пре не се но зна че ње из дру гих по ља ове ба шти не. Ту осо би ну рим-
ског про сто ра мо же мо да при ме ти мо та ко ђе у Ње го ше вом ства ра ла штву. На 
при мер, у пи сму Вла ди сла вље ви ћу Рим и ње го ве ру ше ви не по ста ју уни вер-
за лан сим бол про ла зно сти и све мо ћи вре ме на. „Ni strašni usovi snježani, koji 
se otisnu strmenicama velikijeh planinah, opuste i obezobraze gordu planinu, na 
tisuće gorde jele i borove počupavši sa sobom u provalama povuku te strmoglavice 
iz one grdne mase korenjem k nebu dube, – ni ovaj opustošajući užas ne učini tako 
strašno i žalosno vpečatljenije na dušu čovječesku kao razvaline velikoga Rima! 
– Vrijeme je silno, strašne zube ima, ono je stravilo i svemogućemu nebu a kamoli 
kukavnoj zemlji, đe se sve lako krši, đe sve na slabome temelju stoji“ (Ње гош 
1981: 203). Дру ги при мер је ње го ва пе сма Ра ди чо вјек све што ра дит мо же, 
где Храм Све тог Пе тра, је дан од нај ва жни јих спо ме ни ка рим ске ар хи тек ту-
ре, слу жи као под ло га за ми стич ки дис курс о Бо гу и ње го вом пра вом хра му 
– све ми ру. Та ко ђе, у дру гим Ње го ше вим тек сто ви ма Рим и мо ти ви ве за ни 
за ње го ву исто ри ју слу же као сим бол, иако је то че сто усло вље но кла си ци-
стич ком есте ти ком (нпр. у Сво бо ди ја ди или Оди на дан ро ђе ња све ру сиј ског 
им пе ра то ра Ни ко ла ја Пр во га).

Ис ку ство Ри ма и про блем пу то пи са ња

Очи глед но је да је бо ра вак у Ри му био за пе сни ке по себ но ис ку ство. 
Ја вља се да кле пи та ње на ко ји на чин они про на ла зе тек сту ал ни екви ва лент 
тог до жи вља ја у сво јим де ли ма. Ка ко твр ди Вла ди мир Гво зден, пу то ва ње је 
увек при по ве да ње, а пу то пи си су при по ве сти о су сре ти ма пу то пи са ца (при-
по ве да ча) са све том, на ста ле на те ме љу ствар ног пу то ва ња као „тра га” у 
вре ме ну, про сто ру и дру штве ној хи је рар хи ји (Гво зден 2011: 18). По сто ји 
да кле по се бан на пон из ме ђу по рет ка ис ку ства и по рет ка тек ста, ко ји је траг 
овог ис ку ства. Ка ко се пред ста вља тај про блем у рим ским тек сто ви ма Ње-
го ша и Миц ки је ви ча?

На по чет ку Ње го ше вог пи сма Вла ди сла вље ви ћу на ла зи се че сто ци ти ра-
на апо те о за пу то ва ња: „Ко не пу ту је, тај не жи ви, тај не зна де што је сви јет, 
што је сви јет ска мје ша ви на. Сви јет је књи га отво ре на у ко јој тре ба учи ти 
што је сви јет. Сви јет је по зо ри ште сми је шно на ко је му се тре ба у раз ли чи-
тим и сва ко бој ним по ка зи ва ти. Да на шњи ви јек (у сви је ту) фа бри ци ра љу де 
људ ском мај сто ри јом и лу кав ством као што се фа бри ци ра бри ли јант ње го вим 
пра хом. Сто га се чо вјек да нас у сви је ту ци је ни по на чи ну бри ли јан та, тј. што 
има ви ше ли цах (fa cie) чо вјек или бри ли јант, то је ску пљи. Ви ди мо из ово га, 
дра ги Ср би не, ка ко стра шно љу ди у про све ште ни ју на пре ду ју, са мо што им 
се ли це на траг окре ну ло те на зад гле да ју. (Ја сам у пи са њу исто као у пу то-
ва њу, ниг де се не уми јем јед но га прав ца др жа ти, но све ту ма рам)“ (Ње гош 
1981: 202). Ве сна Ву ки ће вић Јан ко вић ка же да је тај фраг ме нат ауто по ет ски 
ко мен тар (Ву ки ће вић Јан ко вић 2011: 313). Са тач ке гле ди шта ре флек си је над 
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пу то пи сом нај ва жни је је на гла ша ва ње ана ло ги је из ме ђу по рет ка тек ста и 
жи во та. Ње гош пи ше да пу ту је исто као што пи ше, ту ма ра њу по све ту од го-
ва ра ту ма ра ње у пи са њу. Та тврд ња се ин те ре сант но од ра жа ва на ни воу ко-
ри шће них то по са. Пе сник ко ри сти то пос све та-књи ге, ко ји је по Ерн сту Кур-
ци ју су је дан од нај ва жни јих у европ ској кул ту ри. Кур ци јус твр ди да то пос 
свет-књи га мо же до во ди ка пот це њи ва њу књи жев но сти у ко рист ем пи риј ског 
до жи вља ва ња све та, али пра ви ху ма ни зам ужи ва и у жи во ту и у књи зи 
(Cur ti us 2005: 321). Код Ње го ша, тај то пос са јед не стра не су ге стив но по ка-
зу је ана ло ги ју из ме ђу пи са ња и пу то ва ња, док с дру ге стра не упу ћу је на 
тек сту ал ну ди мен зи ју ис ку ства. У ци ти ра ном фраг мен ту при сут на је свест 
да пу то пис ни је ди рект но при ка за ње ствар но сти, ни је Стен да ло во „огле да-
ло на пу ту“, али је сво је вр сна, тек сту ал на тво ре ви на. Раз ма тра њем пи та ња 
то пи ке и ме та фо ри ке вре ди обра ти ти па жњу на чи ње ни цу да се че ти ри на-
ве де не ре че ни це ба зи ра ју на че ти ри ме та фо ре (свет-књи га, свет-по зо ри ште, 
свет-фа бри ка бри љан та, чо век-бри љант). Ње го ше во „ту ма ра ње“ је да кле и 
ту ма ра ње по то пи ци и ме та фо ри ци.

Та кав при ступ на гла ша ва ин ди ви ду а ли зам у опи си ва њу све та, јер ту-
ма ра ње је не што лич но, ни је од ре ђе на мар шру та гру пе ор га ни зо ва них пут-
ни ка. Али ја вља се та ко ђе пи та ње ка ко са чу ва ти ин ди ви ду а ли зам пи шу ћи 
о Ри му. Го ре на ве де ни ра до ви Ке не ди ја и Едвардс упу ћу ју, ка ко на идеј но и 
исто риј ско зна че ње Веч ног Гра да, те на мно штво тек сто ва ње му по све ће них, 
ко ји ути чу на кон вен ци о на ли за ци ју рим ског ис ку ства. Ка ко твр ди Не на до-
вић, а ни је у то ме уса мљен11, до ла зе ћи у Рим чо век по на вља у ми сли ма све 
оно што је о Ри му чуо и чи тао. Ол га Пла шчев ска [Pł aszczew ska] пише да је 
понекад путовање више кретање по текстовима него у географском простору 
(Pł aszczew ska 2010: 485). Ро ди се да кле пи та ње: ка ко ту ма ра ти, кад је кул тур-
на свест пут ни ка ње гов во дич. На при мер, Миц ки је ви чев са пут ник Оди њец 
ре ша ва да у сво јим пи сми ма не ће пи са ти о рим ским зна ме ни то сти ма, не го 
је ди но о свом жи во ту у Ри му, са мо по не кад уба цив ши по не ку реч о спо ме-
ни ци ма, пре по ру чу ју ћи да се по гле да у ал бу му. Ње гош у свом пи сму по сле 
из ја ве о ту ма ра њу пре ла зи на опис свог пу то ва ња по Ита ли ји и не из бе жно 
по ста је кон вен ци о на лан. Сла ви ле по ту Ита ли је, ита ли јан ског не ба, ве ли чи ну 

11 Го ре на ве де не Не на до ви ће ве ре чи мо же мо да упо ре ди мо са ре чи ма ен гле ског пут-
ни ка Аугу сту са Ха реа [1834-1903] из ње го ве књи ге Walks in Ro me: „An ar ri val in Ro me is very 
dif fe rent to that in any ot her town in Euro pe. It is co ming to a pla ce new and yet most fa mi li ar, 
stran ge and yet so well known. (Ha re 1902: 1). Сли чан осе ћај се ја вља у пи сму пољ ског ро ман-
ти чар ског пе сни ка Зиг мун та Кра сињ ског, ко ји у пи сму оцу од 5. де цем бра 1830. г., по сле 
пр вог до ла ска у Рим, пи ше „Jest pew ne uc zu cie, które do je ż dż a jąc do Rzymu mi mo wol nie do 
duszy się wkra da. Coś jakby tchną ce go pos za no wa ni em pr zed tylo ma wi e ka mi sł awy, wi el ko ś ci, 
zbrod ni i ni e ł a du” (Kra si ń ski 1963: 214) [Постоји је дан осе ћај, ко ји се ја вља у ду ши чо ве ка 
ко ји до ла зи у Рим. Не што као по што ва ње то ли ких ве ко ва сла ве, ве ли чи не, зло чи на и нереда]. 
Ге те у Пу то ва њу по Ита ли ји, опи су ју ћи по че так свог бо рав ка у Ри му, твр ди да му се ја вља 
пред очи ма све што је до сад по зна вао са сли ка, скулп ту ра, мо де ла, и куд год да кре не, сву-
где от кри ва ста ра по знан ства (Go et he 1980: 111).
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Ри ма: „Да, зби ља, ли је па Ита ли ја. Над њом се бла го сло ве но, ли је по и бла-
го дат но не бо ши ри и сми је; у њој је јо гу на ста при ро да у сво јој ди во ти, у 
сво кој пре ле сти вјеч но окру ње на и ве се ла. Зе мља кла си че ска, ко ли јев ка ве-
ли чи ја рим ско га. Ах, Рим, ве ли че стве ни Рим!“ (Ње гош 1981: 202‒203).

Ње го шев ам би ва лен тан до жи вљај рим ских ру и на, иако пун лич ног, 
та ко ђе је ти пи чан за де вет на е сто ве ков ног пут ни ка. Пе сник твр ди да су ње го-
ви осе ћа ји би ли дво стру ки: „Те раз ва ли не ве ли ко га Ри ма. Ка да чо вјек у ње му 
до ђе, не зна да али га уди вле ни је пот пи ри у ви ше ус хи ће ње, али му жа лост 
вше ду шу уга си и опе ча ли над гроб ни цом ве ли чи ја сви јет ско га. До и ста су 
се код ме не оба два еле мен та бо ри ла као зла све кр ва са до бром сна хом” 
(Ње гош 1981: 203). Пре ма ис тра жи ва чи ма те ме ру и на, онај ам би ва лен тан 
осе ћај је оп ште ме сто ро ман ти чар ског по гле да на Рим и дру га древ на ме ста 
(Kr óli ki e wicz 1993; Pi ęt ka 2003; Chard 1999). Што је ин те ре сант но, у слу ча ју 
Миц ки је ви ча тај ам би ва лен тан по глед на раз ва ли не ја вља се пре све га у 
ци клу су So nety krymskie (Krim ski so ne ti), где пољ ски пе сник опи су је ве ли-
чи ну и ни шта ви ло ру и на па ла те крим ских вла да ра у Бак чи са ра ју и твр ђа ву 
Ба ла кла ви (Kr óli ki e wicz 1993: 42–56). У слу ча ју рим ских ру ше ви на пре све-
га до ми ни ра ју код ње га „уди вље ње“ и „ус хи ће ње“, иако се углав ном у фи-
ло со фи ји исто ри је код Миц ки је ви ча ја вља оп ште ме сто де вет на е сто ве ков ног 
ми шље ња о Ри му – са да шње ста ње Веч ног Гра да је ка зна за ње го ве гре хо ве 
(Ed wards 1999; Pi ęt ka 2007).

Про блем до жи вља ја рим ских ру и на и спо ме ни ка во ди нас ка кључ ној 
те ми – ка ко пу то пис по ста је траг ре ал ног су сре та са све том? Код Ње го ша у 
пи сму Вла ди сла вље ви ћу ја вља се ин те ре сан тан па ра докс ве зан за те му ко-
му ни ка тив но сти пут нич ког ис ку ства. Пр во Ње гош пи ше: „Ви дио сам сва-
шта, што Вам не ћу ка за ти (не мо гу) пре ђе се са ми со бом не про ше та те по 
бри је гу жа ло сно ме мут но га Ти бра“. Пе сник твр ди да је не мо гу ће дру го ме 
пре не ти рим ско ис ку ство, јер чо век мо ра лич но да по се ти тај из у зе тан про-
стор. Но од мах по сле ове тврд ње, аутор Гор ског ви јен ца пред ста вља ка та лог 
по се ће них ме ста (што мно го ви ше ли чи на жур бу мо дер ног ту ри сте не го на 
сло бод но ту ма ра ње).

Ово пу то пи сно на бра ја ње из гле да ова ко: „Ту су спо ме ни ци ста ре Ази је, 
Евро пе и Афри ке сва ко стру ки; ту су ве ли че стве не раз ва ли не ба њах, дво ро вах 
и са до вах им пе ра тор ски јех; ту су фо ри рим ски; ту су раз ва ли не ја зи че ски-
јех ка пи штах; ту су ко ло не, обе ли сци, фон та ни с раз лич ни је ма чу де сни је ма 
фи гу ра ма; ту су ста туе, фи гу ре, бо го ви, по лу бо го ви, бо ги ње, ви ле, ца ре ви, 
упра ви те љи раз ли чи ти, фи ло зо фи и ју на ци вје шти ном људ ском из мра мо ра 
ство ре ни; ту су мра мор ни и гра нит ни ве ли че стве ни ва зо ви из импер[аторских] 
ба њах; ту су ур не и гроб ни це Ав гу сто ве и Кон стан ти на В[еликога] од мра-
мо ра и ис точ но га ала ба стра; ту су три јум фал на вра та, цир ки, пи ра ми де и 
не и мо вјер ни во до во ди; ту се ви се хра мо ви хри сти јан ства на ко ло на ма оку-
пље ни је ма од ра зу ре ве ли ко га Ри ма. На вр ху све га ре че но га ма те ри ја ла сто ји 
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ми Ко ло сео и храм свет. Пе тра, а ви ше све га ми сто ји и сја је кар ти на Ра фа-
е ло ва Пре о бра же ни је: као пре лест на Да ни ца ве се лим ли цем осве тља ва грд-
не и мрач не кли су ре стра шним гро мо ви ма из дро бље не“ (Ње гош 1981: 204).

Сли чан по сту пак ви ди мо код Миц ки је ви ча. У већ ци ти ра ном пи сму Ма-
лев ском, јед ном од пр вих пи са ма из Ри ма, пољ ски пе сник твр ди да га је ве ли-
чи на Ри ма за гу ши ла и да му је те шко пи са ти о ње му: „Rzym mię za gł uszył 
i ko pu ła Ś. Pi o tra na kryła wszystkie pa mi ąt ki wł o skie (…). O Rzymie trud no 
pi sać. Baj ron, jak Ho ra cjusz Ko kles, wi el kim kro ki em most na Tybr ze za jął: in gen ti 
gra du oc cu pa vit pon tem” (Mic ki e wicz 1998: 614–615) [Рим ме је за гу шио и ку-
по ла Хра ма Све тог Пе тра је при кри ла све ита ли јан ске успо ме не. О Ри му је 
те шко пи са ти. Бај рон, као Хо ра ци је Ко клес, ве ли ким ко ра ком је за у зео мост 
на Тибру]. Ви ди мо да уко ли ко је глав ни ток раз ми шља ња сли чан Ње го ше вом 
(те шко је пи са ти о Ри му), Миц ки је вич до да је још је дан еле мент – не са мо 
што рим ско ис ку ство оста вља чо ве ка без ре чи, не го та ко ђе већ по сто је ћи 
тек сто ви о Ри му не оста вља ју про сто ра за сло бо ду ис ка за. У пи сму Оти ли 
Ге те, сна хи ве ли ког не мач ког пе сни ка, ја вља се сли чан за кљу чак „Nie bę dę 
mówił Pa ni o tym mi e ś cie, Jej wyob ra ź nie po wie o wi e le wi ę cej i le pi ej, ni żbym 
to ja uczynił, na wet ja ko po e ta. Zres ztą masz tam Pa ni swe go wi el ki e go oj ca i 
sł aw ne go przyja ci e la, Byro na” (Mic ki e wicz 1998: 620)12 [„Не ћу да Вам го во рим 
о том гра ду, Ва ша има ги на ци ја ће Вам ре ћи мно го ви ше и бо ље не го што 
бих ја то учи нио, чак и као пе сник. А има те та мо свог ве ли ког оца и чу ве ног 
при ја те ља Бај ро на”]. Оди њец твр ди да је Миц ки је вич имао у Ри му иде ју да 
пи ше дра му о Про ме те ју, но до жи вља ва ње Ри ма ни је оста вља ло вре ме на да 
пре тва ра ми сли и иде је у ре чи (Odyni ec, 1961 T. 2: 69). Не ко ли ко ме се ци ка-
сни је, у фе бру а ру 1830, у пи сму дру гу Ју зе фу Је жов ском [Józef Je ż ow ski] 
Миц ки је вич опет на гла ша ва да ве ли чи на Ри ма оне мо гу ћа ва да се о ње му 
нор мал но пи ше, а за тим ко ри сти по сту пак на бра ја ња, сли чан Ње го ше вом:

„Z Ni e mi ec, oprócz wid ze nia Szwaj [ca ri i] Sask [i ej], Go et he go i Schle gla, 
nic nie skorzysta ł em. Oko li ce Re nu i Szwaj ca rii zo sta wiły wspom ni e nia lek kie i 
pi ęk ne, i ni ewyra ź ne jak sny. Wł oc hom wi ę cej wi ni en bę dę. Ot wi e ra ją się po wo li 
zmysły mo je dla sztuk, które oce ni ać i ro ze zna wać poczynam. (…) Bo gac twa 
sztuk pr zec hod zą wszel kie wyob ra ż e nie; wszystkie ga le rie z tam tej strony Alp są 
dzi e ci ńst wem. O sta rożytnym Rzymie chybabym pi sał wi er sza mi. Dlaczegóż tu 
nie je steś ra zem ze mną decyfro wać na pisy czytel ne na tru nie, w której le żą ko-
ś ci Scypi o na, i pr zec had zać się mi ędzy tysi ą ca mi in skrypcji, tak pi ęknych i 
czytelnych, jak gdyby wczo raj wyrze za ne były, i wid zi eć na obe li skach na pisy 
Augu sta i na łuku tryum falnym Tytu sa świ ec znik je ro zo lim ski, i Ko lo se um, 
którego je den ka wał mu ru, oce niony, kos zto wa łby dziś 19 mi li onów franków!! 
— nie ma spo so bu tych wykrzykników za ko ńczyć.” (Mic ki e wicz 2003: 23–24). 
[Из Не мач ке, осим ви ђе ња сак сон ске Швај цар ске, Ге теа и Шле ге ла, ни сам 

12 Миц ки је вич је на пи сао ово пи смо на фран цу ском. У ра ду ко ри стим пољ ски пре вод 
из са бра них де ла пе сни ка.
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до био ни ка кву ко рист. Око ли на Ре на и Швај цар ске је оста ви ла ла ке и ле пе 
успо ме не, нео д ре ђе не по пут сно ва. Ита ли ји ћу би ти ви ше ду жан. От кри ва ју 
се по ла ко мо ја чу ла за умет ност, ко ју по чи њем да про це њу јем и рас по зна јем 
(…) Бо гат ства умет но сти су ван ма ште, све га ле ри је са оне стра не Ал па су 
де тињ ство. О древ ном Ри му ваљ да бих пи сао у сти ху. За што ни си сад за јед-
но са мном да де ши фру је мо чит ке нат пи се на ков че гу, у ко јем ле же Сци пи-
о но ве ко сти, да се ше та мо ме ђу нат пи си ма, та ко ле пим и чит ким као да су 
ју че из ре за ни, да ви ди мо на обе ли сци ма Ав гу сто ве нат пи се и на Ти то вим 
три јум фал ним вра ти ма је ру са лим ски свећ њак, и Ко ло се ум, чи ји би је дан 
ко мад зи да, про це њен, ко штао да нас 19 ми ли о на фра на ка!! – Не ма на чи на 
да се пре ки ну ти уз ви ци.].

За што пе сни ци, ко ји твр де да не мо гу да пи шу о Ри му, кад већ по чи њу 
да о ње му при ча ју, ко ри сте по сту пак на бра ја ња? Је дан од мо гу ћих од го во ра 
на то пи та ње на ла зи се у дру гим њи хо вим из ја ва ма. Пре не го што Ње гош 
поч не да на бра ја све шта је ви део у Ри му, он пи ше сле де ће „У ове сам шест 
да нах ба вље ња у Ри му ве ли ки ма те ри јал у гла ви ску пио, та ко да су ми њим 
на тр па не све га ле ри је, све кли је ти мо жда не” (Ње гош 1981: 203–204). Те ма 
са би ра ња ду хов ног „ма те ри ја ла“ ја вља се та ко ђе у ци ти ра ном пи сму Миц ки-
је ви ча ћер ки, где пе сник упо ре ђу је Рим са руд ни ком, из ко јег до би ја зна ње 
и осе ћа је. „Nabytki two je w wi a do mo ś ci ach i uc zu ci ach zo sta ną ci od te raz na 
zaw sze. Słysza ł aś, jak lud zie pra cu ją w Ka li for nii na ka wa ł ek zł o ta: te raz dla ci e bie 
Rzym jest tą ko pal nią” (Mic ki e wicz 2005: 153) [Твоја до бит у зна њу и осе ћа ји-
ма оста не ти за у век. Чу ла си, ка ко љу ди у Ка ли фор ни ји ра де за ко мад зла та. 
Са да је за те бе Рим та кав рудник]. На тај се на чин опет ис по ља ва свест о 
тек сту ал ном ка рак те ру пу то пи са. Пред мет пи са ња ни је ре ал ни Рим, не го 
са бра на гра ђа, оно што је чо век из „рим ског руд ни ка” до био. Веч ни Град је 
про стор сту ди ра ња и до би ја ња зна ња и тек оно што чо век при сво ји мо же да 
бу де пре не се но у по ет ски текст, на по чет ку је ди ну мо гућ ност пред ста вља 
на бра ја ње на де чи ји на чин.

Миц ки је вич у ци ти ра ном пи сму Је жов ском твр ди да ни је имао по ет ског 
на дах ну ћа, „по мр чен и по це пан због мно штва ра зних пред ме та ко је не ће 
ско ро да се кри ста ли шу и уло же” (Mic ki e wicz 2003: 24), нео п ход но вре ме да 
се рим ско ис ку ство пре тво ри из си ро вог „ма те ри ја ла“ у по ет ска де ла. Ње гош 
је умро не ду го на кон свог бо рав ка у Ри му. По ет ска за о став шти на ње го вог 
по след њег бо рав ка у Ита ли ји су са мо две (но из ван ред не) пе сме, јед на о Ри му, 
дру га о Пом пе ји. Не мо же се ре ћи да ли би по тен ци јал на ка сни ја де ла но си ла 
тра го ве бо рав ка у Ри му. Слу чај Миц ки је ви ча је друк чи ји. Он ни ка сни је ни је 
на пи сао ни јед ну пе сму ни дра му о Ри му, али је бо ра вак у Веч ном Гра ду 
имао од лу чу ју ћи зна чај за фор ми ра ње ње го вих ре ли ги о зних, умет нич ких 
и фи ло соф ских ста во ва. Ње го ва пре да ва ња из Ло за не и Па ри за, ње го ви исто-
риј ски про зни тек сто ви и та ко ђе ње го во ре ли ги о зно пе сни штво су ово зла то 
ко је је до био у Ри му.
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Ви ди мо да чак и кон вен ци о нал но пу то ва ње и пи са ње о Ри му мо же да 
има ду бо ку лич ну ди мен зи ју. У свом пи сму Ње гош твр ди да сва ки чо век на 
дру ги на чин опи су је Рим. „Не ко опи су је Рим с кар ти на ма да но ва цах до би је, 
не ко опи су је кар не вал рим ски (Рим), те пре тва ра хра мо ве у те а тре, не ко се 
мо ли и кла ња рим ски је ма раз ва ли на ма да га за дах ну ду хом по е зи је, да се 
по ка же по при шту свет ско ме, не ко пла че за је зи че ски јем хра мо ви ма и хва ли 
хри сти јан ске, не ко пла че за Це за ром а хва ли Бру та, те ни сам не зна де шта 
ра ди“ (Ње гош 1981: 204). Да кле, с јед не стра не, по сто ји је дан фи зич ки Рим, 
док у кул ту ро ло шком кон тек сту има мно го „Ри мо ва“ (свој ство хе те ро то пи је). 
Због то га чак и кон вен ци о на лан опис мо же да има зна чај лич ног до жи вља ја. 
Ка ко твр ди Ње гош: „Ви ће те ре ћи шта овај чо вјек ра ди, као да Рим већ ни је 
опи сан, та опи са ни је Ри ма већ дје ца у пр сте зна ду! – Е, дра ги мој Ср би не, 
свак са сво је точ ке ства ри гле да, свак дру го ја че оча ли на очи но си” (Ње гош 
1981: 204).

У кон тек сту овог ци та та тре ба ипак на ве сти Ње го ше ве ре чи из Не на-
до ви ће вих Пи са ма из Ита ли је ко је има ју су про тан зна чај. „Јед ном, кад ви де 
да ја о не ким рим ским зи ди на ма не што бе ле жим и пи шем, ре че ми: ’Ја ми 
то, чо че! То је хи ља ду пу та опи са но. Хај де мо да ље! До ђи дру ги пут без ме-
не, па пи ши. Рим ће још хи ља де го ди на тра ја ти и хи ља де ће њих то још 
гле да ти и опи си ва ти’” (Не на до вић 1907: 90). Да кле Ње гош, ко ји се у пи сму 
Вла ди сла вље ви ћу бра нио про тив при мед бе о по на вља њу оно га што су већ 
опи са ли дру ги, ко ри сти исти ар гу мент, по се ћу ју ћи Рим дру ги пут, за јед но 
са Не на до ви ћем. Ту па ра док сал ну си ту а ци ју мо же мо да об ја сни мо на не ко-
ли ко на чи на. Ако при хва ти мо да је Не на до вић све вер но опи сао, он да је 
Ње гош у ро ку од не ко ли ко ме се ци про ме нио сво је ми шље ње, или је био 
про сто умо ран и хтео да по жу ри са пут ни ка, или је мно го ви ше це нио сво је 
„оча ле“ (зре лог пе сни ка и бо ле сног чо ве ка бли зу са мрт не по сте ље) не го 
мла дог пу то пи сца. Мо гу ће је та ко ђе да се она си ту а ци ја уоп ште ни је де си ла 
и са мо је из раз при сут не у Пи сми ма из Ита ли је тен ден ци је ка кон цен три-
са њу па жње на вла ди ку (По по вић 1972: 249). Још је дан мо гу ћи од го вор је 
та кав да су ре чи ко је Не на до вић ци ти ра, на и ме, из раз Ње го ше вих иде ја о 
пу то ва њу и пу то пи са њу. На при мер, у дру гом де лу пе сме По ла зак Пом пе ја, 
за ди вље ни пут ник ужи ва, ше та ју ћи по раз ва ли на ма, же ле ћи да ви ди шта 
год мо же. Уоча ва ју се у то ме ра до зна лост и ве дри на мо дер не све сти (Лом пар 
2010). Та ко ђе, по Ри му, по ре чи ма из Ње го ше вог пи сма, пе сник је тр чао, или, 
ка ко при ме ћу је Сту па ре вић „ње го ви ути сци су на ма хо ве ве дри и по лет ни 
као у чо ве ка ко ји не зна за бо лест, ко ји пу ту је из чи стог за до вољ ства” (Сту па-
ре вић 1976: 113). Ово тр ча ње је про цес са би ра ња ис ку ства, ко је тек ка сни је 
мо же да по ста не пу то пис. Ипак не вре ди ме ша ти по ре дак ис ку ства и по ре дак 
пу то пи са, а та кав је био Не на до ви ћев по ку шај да на ив но за бе ле жи све на 
ли цу ме ста.



442

За кљу чак

Ге те твр ди да је до ла зак у Рим био за ње га дан по нов ног ро ђе ња (Goethe 
1980: 130). У за кључ ку, по зи ва ју ћи се на ње го ве ре чи, до ча ра ће мо јед ну ве-
ли ку раз ли ку из ме ђу ис ку ства Ри ма код Ње го ша и Миц ки је ви ча. Да ли мо-
же да се го во ри о ро ђе њу но вог иден ти те та у Ри му у слу ча ју пољ ског и 
срп ског пе сни ка? Чи ни се да мо же са мо у слу ча ју овог дру гог. Ње гош је у 
Ри му ужи вао у де ли ма ита ли јан ске, ка то лич ке кул ту ре, али са дру ге стра не, 
свој на ци о нал ни иден ти тет по твр ђи вао је по сред ством опо зи ци је. Ви ди се 
то у чу ве ним анег до та ма, ко је је за бе ле жио Не на до вић. Уме сто да по љу би 
ча сне ве ри ге, Ње гош је од го во рио да „Цр но гор ци не љу бе лан це” (Не на до вић 
1907: 106), као што та ко ђе ни је хтео да иза ђе из ко ла кад је до ла зио рим ски 
па па (Не на до вић 1907: 113).

Дру га чи ји је Миц ки је ви чев слу чај. Пољ ски пе сник пи ше да во ли Рим 
и да је он по стао за ње га као дру га отаџ би на. Ка ко је већ би ло ре че но, рим-
ско ис ку ство је ути ца ло на фор ми ра ње мно гих ње го вих ста во ва. Бо ра вак у 
Веч ном Гра ду до зво лио му је да афир ми ше свој пољ ски иден ти тет, упи су-
ју ћи га у ши ри исто риј ски и фи ло соф ски кон текст (ка ко смо већ по ме ну ли, 
у пи сму ћер ки, он сма тра да је Пољ ска по зва на да по ста не но ви хри шћан ски 
Рим). Жи ве ћи ка сни је мно го го ди на у Па ри зу као по ли тич ки еми грант, Миц-
ки је вич је све вре ме че знуо не са мо за Пољ ском, не го и за Ри мом.
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To masz Ewer tow ski

TWO VIEWS OF THE ETERNAL CITY – ROME IN THE WORKS  
OF P. NJEGOŠ AND  A. MICKIJEVIČ

A b s t r a c t

The main aim of this pa per is to analyse and in ter pret va ri o us di men si ons of the 
ex pe ri en ce of Ro me in the works of Ser bian po et Pe tar II Pe tro vić Nje goš and Po lish poet 
Adam Mic ki e wicz. The pa per is ba sed on the ir let ters, no tes and li te rary works, as well as 
on works of the ir tra vel com pa ni ons (L. Ne na do vić, A. Odyni ec). A com pa ra ti ve analysis 
cre a tes an op por tu nity to see Nje goš works in the new con text.

Key words: Ro me, Pe tar II Pe tro vić Nje goš, Adam Mic ki e wicz, tra vel wri ting
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Најда Иванова

ПРОБЛЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РЕЦЕПТИВНИХ  
СТРАТЕГИЈА У ПАРАТЕКСТУАЛНИМ  

КОМПОНЕНТАМА БУГАРСКИХ ПРЕВОДА  
ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА 

У ра ду се ана ли зи ра ју по себ но сти бу гар ских пре во да Гор ског ви
јен ца у кон тек сту со ци о кул тур ног дис кур са њи хо вог на стан ка. Ис тра жу ју 
се пред го во ри и ко мен та ри уз два пре во да пре ко ко јих до ла зи до из ра жа-
ја уло га па ра тек сту ал но сти при иден ти фи ка ци ји ме ха ни за ма кул тур не 
ин тер ак ци је.

Кључ не ре чи: Пе тар Пе тро вић Ње гош, бу гар ски пре во ди Гор ског 
ви јен ца, па ра тек сту ал ност

Про бле ми ине тер тек сту ал но сти пред мет су ис тра жи ва ња у са вре ме ној 
лин гви сти ци, се ми о ти ци, књи жев ној те о ри ји и фи ло зо фи ји. Уз ме та текст, схва-
ћен као текст ауто ра у тек сту и о тек сту, из два ја се још је дан спе ци фи чан тип 
ин тер пре та тив них еле ме на та си ту и ра них на раз ме ђи тек ста и спо ља шњег 
кон тек ста у ко је спа да ју на сло ви, пред го вор, на по ме не и ко ји упу ћу ју чи тао-
ца на на чи не раз у ме ва ња при мар ног тек ста. У тер ми но ло шком име но ва њу 
и де фи ни ци ји ових се кун дар них тек стов них струк ту ра вла да из ра зи та не-
ус кла ђе ност па се оне у хер ме не у ти ци од ре ђу ју као па ра текст (Ж. Же нет), у 
лин гви сти ци као се па ра тив ни ме та текст (Ким Хен Ен 2004: 202), а у тран-
сла то ло ги ји као пре вод ни ме та текст (Зир ја но ва 2010) и сл. Тер мин па ра текст 
ре ла тив но ши ре је при хва ћен и од стра не ис тра жи ва ча ко ји не при ме њу ју 
до след но при ступ фран цу ске хер ме не у тич ке шко ле.

Па ра тек сту ал ни еле мен ти струк ту ри шу кон цеп ту ал не окви ре у ко ји ма 
се оства ру је ре цеп ци ја тек ста-објек та. Због то га ни је слу чај но што је по сто-
ја ње ра зно вр сних ми кро тек стов них је ди ни ца ује ди ње них за јед нич ким на-
зи вом „ко мен та ри“ ка рак те ри стич на осо би на ка нон ских књи жев них де ла. 
У ју жно сло вен ској фи ло ло ги ји ко мен тар на ли те ра ту ра по све ће на кла сич ном 
спе ву Гор ски ви је нац Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ис ти че се сво јом из ра зи том 
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те мат ском и ме то до ло шком мно го стру ко шћу. Још у пр во из да ње тек ста сам 
аутор уно си огра ни чен број об ја шње ња. Ко мен та ри на ред них из да ња ко ји 
по оби му по сте пе но над ма шу ју сам умет нич ки текст пре тва ра ју се у је дан 
кон ти ну и ра ни низ мно го број них струч них фи ло ло шких ин тер пре та ци ја 
ко је има ју зна тан удео и у фор ми ра њу ње го шо ло ги је као са мо стал ног на уч-
ног под руч ја. 

На чин струк ту ри са ња па ра тек сту ал ног про сто ра од по себ ног је зна ча ја 
и у про у ча ва њу пре вод не ре цеп ци је Гор ског ви јен ца. По пра ви лу тран сла то-
ло шка ис тра жи ва ња скон цен три шу се на про блем се лек тив ног од но са пре-
во ди о ца пре ма по сто је ћим ко мен та ри ма у ори ги нал ним и дру гим пре вод ним 
из да њи ма ко ја је он имао на рас по ла га њу при ства ра њу свог пре во да. Исто-
вре ме но се фор ми ра њу спе ци фич них ре ла ци ја из ме ђу умет нич ког тек ста и 
па ра тек ста пре во да, њи хо вом је дин ству про у зро ко ва ном за јед нич ким функ-
ци о ни са њем у со ци о кул тур ном про сто ру циљ ног је зи ка а та ко ђе и њи хо вој 
ре ла тив ној ауто ном но сти у од но су на текст и па ра текст ори ги на ла по све ћу је 
ма ње па жње. Фор мал не и се ман тич ке осо би не па ра тек сту ал них ком по не-
на та вред не су по себ них си сте мат ских ис тра жи ва ња и због то га што се у 
њи ма за раз ли ку од умет нич ког тек ста екс пли цит ни је ис по ља ва пре во ди о-
че ва мо ти ва ци ја а пре ко ње – и ме ха ни зми адап та ци је из вор ног тек ста у 
стра ној је зич кој сре ди ни.

У окви ру бо га те тра ди ци је из да ва ња Гор ског ви јен ца и ње го вих пре во да 
утвр ђу је се не ко ли ко ти по ва па ра тек ста:

1. Пред го вор ко ји има ка рак тер књи жев ног/по пу лар ног члан ка/сту ди је. 
Нај че шће су у ње му са др жа не ин фор ма ци је о исто риј ском раз во ју Цр не Го ре 
и Ње го ше вом жи во ту, пре глед и оце на ње го вог књи жев ног ства ра ла штва. 
Уко ли ко је реч о пре во ду, на ла зе се и об ја шње ња о мо ти ва ци ји и ци ље ви ма 
пре во ди о ца. Увод ни део мо же би ти са мо ста лан аутор ски спис или ком пи-
ла ци ја из раз ли чи тих из во ра.

2. Ко мен та ри од ре ђе них сти хо ва спе ва
а) Је дан део њих пред ста вља ју тек сто ло шка, исто риј ска, ге о граф ска, 

ет но ло шка и фол кло ри стич ка об ја шње ња пре ко ко јих се пре ек спо ни ра ју 
по је ди ни фраг мен ти умет нич ког тек ста и до пу њу је њи хо ва пред мет на са-
др жи на чи ме се ин ди рект но ути че на осми шља ва ње књи жев ног тек ста.

б) С дру ге стра не зна чењ ски и књи жев ни ко мен та ри фор му ли шу кон-
крет не ин тер пре та ци је ко је екс пли цит ни је ре ду ку ју дру ге мо гућ но сти разу-
ме ва ња тек ста.

У па ра тек сту ал ним је ди ни ца ма упо тре бља ва ју се од го ва ра ју ћи спе ци-
ја ли зо ва ни тер ми ни, ци та ти из струч них рас пра ва, пра ве се би бли о граф ске 
ре фе рен це при че му на ве де ни и слич ни по ступ ци спа да ју у на уч ни стил 
је зи ка ори ги на ла или је зи ка ци ља. Осим то га за па жа се упо тре ба од ре ђе них 
спе ци фич но сти по пу лар ног сти ла ве за них за кон цеп ту ал но упро шћа ва ње 
са др жин ских мо де ла, уво ђе ње сте ре о тип них пред ста ва, упо тре бу је зич ких 
кли шеа и екс пре сив них из ра за.
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Ди на ми ка ин тер пре та тив них стра те ги ја ре пре зен то ва них у па ра тек-
сту ал ном про сто ру мо же се про пра ти ти не са мо по ре ђе њем из ме ђу раз ли-
чи тих из да ња на ори ги нал ном је зи ку не го и из ме ђу ви ше пре во да Гор ског 
ви јен ца на јед ном те истом стра ном је зи ку до че га је у окви ру сло вен ских 
кул ту ра до шло у ру ској, че шкој, пољ ској, сло ве нач кој и бу гар ској ре цеп ци ји 
по е ме.

Бу гар ски пре во ди Гор ског ви јен ца ни су би ли пред мет ис тра жи ва ња у 
по гле ду па ра тек сту ал не про бле ма ти ке. У овом кон тек сту мо гу се ана ли зи-
ра ти два пре во да – 1) Из вле че ние из Гор ски ве нец (1891) књи жев ни ка и учи те ља 
Пе тра Ива но ва (1847-1927). Пре вод пред ста вља скра ће ну вер зи ју ори ги на ла 
у об ли ку по себ не књи ге с пред го ворм, а ура ђен је у скла ду са сти ли сти ком 
пре по род не по уч не и ре во лу ци о нар не по пу лар не град ске по е зи је. 2) П. П. 
Не ֱ оֵ. Гор ски ве нец (1949) чи ји је аутор пе сник и пре во ди лац по е зи је сло-
вен ских на ро да Ди ми тар Пан те ле ев (1901-1993). Ово је пр ви ком плет ни пре-
вод Ње го ше ве по е ме ко ји је сте као нај по вољ ни ју оце ну и као њен за са да 
је ди ни умет нич ки пре вод (Ко нев 1968, Ни чев 2004, Ли ко ма но ва 2002). 

І. Пред го во ри

1. Пе тар Ива нов
Ве ћи део уво да у пр ву бу гар ску вер зи ју Гор ског ви јен ца пред ста вља 

пре вод (ма да то ни је ука за но) из књи ге Исֳорiя сла вян ски хъ ли ֳ е ра ֳ у ръ, 
то мъ І. С.-Пе тер бур гъ (1879) А. Н. Пи пи на и В. Д. Спа со ви ча. Он са др жи 
Ње го ше ву би о гра фи ју, пре глед пи шче вог ства ра ла штва, оце ну о зна ча ју 
Гор ског ви јен ца, об ја шње ња о ци ље ви ма и ин тен ци ји пре во ди о ца (ко ја са-
чи ња ва ју је ди ни ори ги нал ни део пред го во ра), са жет при каз са др жи не по е-
ме. За кључ ни па сус о ме сту по е ме у срп ској књи жев но сти та чан је ци тат на 
ру ском је зи ку стра ни це 230. из књи ге Пи пи на и Спа со ви ча уз по зи ва ње на 
од го ва ра ју ће би бли о граф ске по дат ке. 

Се лек ци ја и сло бод но по су ђи ва ње из ту ђег аутор ског тек ста ра ди ар-
гу мен то ва ња по пу ла ри за тор ских ци ље ва бу гар ског пре во да по твр ђу је да П. 
Ива нов не ма пре тен зи ја на при ме ну пре ци зног фи ло ло шког при сту па. На чин 
при ка зи ва ња сло вен ских књи жев но сти, па та ко и Ње го ше вог ства ра ла штва, 
у књи зи два ру ска на уч ни ка им по ну је пре во ди о цу по ве зи ва њем књи жев них 
чи ње ни ца са кул тур но и сто риј ским кон тек стом, с на род ним жи во том, дру-
штве ним од но си ма, до ми нант ним иде ја ма епо хе и ства ра о че вом ин ди ви ду-
ал но шћу (Лап те ва 1988:249-250).

Упра во у на ве де ном по зи ти ви стич ком ту ма че њу књи жев ног раз во ја 
сло вен ских на ро да П. Ива нов про на ла зи по треб ну ар гу мен та ци ју ка ко би 
мо ти ви сао спо знај ну функ ци ју свог пре во да и из дво јио од го ва ра ју ће идеј не 
и естет ске по себ но сти ко је би пре ма ње му би ло вред но по пу ла ри са ти ме ђу 
бу гар ским чи та о ци ма.
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У увод ном тек сту ак ту е ли зи ра не су од ре ђе не кон цеп ту ал не и ак си о ло-
шке схе ме ко је од ра жа ва ју сте ре о тип не пред ста ве о Цр ној Го ри и ње ном 
ста нов ни штву. Цр но гор ци су при ка за ни као „нај ју нач ни је срп ско пле ме1” 
ІІІ. Ње го ше ва лич ност опи са на је пре ко сво је вр сног би нар ног из два ја ња по-
је ди них ње го вих фи зич ких и мен тал них ка рак те ри сти ка – с јед не стра не 
ис ти чу се ње го во ју на штво („ју нак хра бра ср ца“ ІV), ра сна су пер и ор ност 
(„Цр но го рац нај чи сти је цр но гор ске кр ви“ ІV, „вр ло ви сок, жи ва хан и ле по-
тан“ ІV, „је дан од нај у зор ни јих вла да ра цр но гор ских“ V), с дру ге стра не – 
ње гов па три о ти зам („ва тре ни па три о та“), ду хов не спо соб но сти и та ле нат 
(„нај ду хов ни ји срп ски пе сник“ ІІІ).

У ка рак те ри за ци ји ње го вих књи жев них спи са до ла зи до из ра жа ја слич-
на би нар на схе ма ти за ци ја ис ти ца њем еп ског и лир ског на че ла: уп. оце не да 
је „Ње го ше во ства ра ла штво про же то еп ским ка рак те ром ње го вог на ро да 
али упо ре до с ти ме то је ства ра ла штво ко јим про ве ја ва стал ни лир ски од јек 
ње го вог лич ног уну тра шњег жи во та“ V-VІ; с јед не стра не, пе сник ис по ља ва 
„че жњу за уз ди за њем свог на ро да”, а с дру ге – „те о ре тич не сум ње и из ра-
жа је свог лич ног рас по ло же ња” VІ. 

Исто вре ме но се бит не осо би не Ње го ше вог ства ра ла штва ве за не за ње го-
ве те о соф ске и на тур фи ло зоф ске по гле де ко ји се објек тив но не да ју укло пи ти 
у по пу лар ну вер зи ју на ци о нал но-ре во лу ци о нар не иде о ло ги је ју жно сло вен-
ског ро ман ти зма мар ги на ли зу ју и раз ма тра ју као из раз спо ра дич ног ути ца ја 
С. Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је. Као бит не цр те по е зи је Ње го ше вог учи те ља 
ис так ну те су – „чвр сто ћа, енер ги чан стил без ме ка но сти и не жно сти, с по-
себ ним по гле дом на исто ри ју, на ро чи то срп ску, кла сич ну ми то ло ги ју или 
са спо ра дич ном ап стракт но шћу раз ми шља ња“ V. До ла зи се до за кључ ка да 
на ве де не осо би не „ути чу на Ње го ша са мо у из ве сној ме ри“.

У том кон тек сту пре ек спо ни ра ју се и фор мал не слич но сти из ме ђу Гор
ског ви јен ца и фол кло ра – на гла ша ва се да је спев на пи сан „у ду ху чи сто на-
род не цр но гор ске по е зи је у де сет сло го ва“ VІІІ, ци ти ра се оце на Пи пи на и 
Спа со ви ча да је Гор ски ви је нац „пун на род них мо ти ва пра ве по ет ске мо ћи, 
вешт при каз на род них при зо ра про жет цр но гор ским осе ћа њем на ци о нал не 
сло бо де“ VІІІ, на во ди се и оце на срп ских кри ти ча ра да је то „мо ну мен тал но 
де ло њи хо ве ли те ра ту ре, лир ска срп ска Или ја да у ко јој ни су опе ва ни до га ђа-
ји не го на род на ду ша, опе ва ни су не са мо ју на штво, по нос сло бод ног на ро-
да не го и ње го ве нај при сни је ми сли и че жње“ VІІІ. Пре ма то ме, спев је пре 
све га про ту ма чен у кон тек сту ју жно сло вен ског и ан тич ког епа а исто та ко, 
с об зи ром на при каз на род ног жи во та и исто риј ских до га ђа ја, кроз при зму 
на ци о нал них вред но сти (ју на штво, сло бо до љу бље) и фол клор них по ет ских 
кон вен ци ја.

Пре во ди лац те жи оства ре њу скра ће не вер зи је ори ги на ла не по ре ме тив-
ши при то ме ње го ву глав ну ми сао схва ће ну упра во из пре спек ти ве бу гар ске 

1 Превод цитата мој – НИ.
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по зно пре по род не по пу лар не кул ту ре. П. Ива нов се осла ња на за јед нич ке 
цр те ју жно сло вен ске еп ске по е зи је („пре ве де но на бу гар ском пре ма фор ми бу-
гар ских на род них умо тво ри на она ко ка ко је на пи са но и на цр но гор ском“ VІІ).

Во ђен сво јим сло ве но фил ским по гле ди ма, ста вља у пр ви план спо знај-
ни циљ пре во да („не пре тен ду јем да сам ура дио пу но то га, али се смем 
ла ска ти на дом да ће бу гар ски чи та лац мо ћи да се бар до не кле упо зна са 
са др жи ном јед ног де ла ко је сто ји као пра ви ве нац над це лом срп ском књи-
жев но шћу а ми смо ду жни да упо зна мо сво је су се де у сва ком по гле ду“ VІІ).

2. Д. Пан те ле јев
Ма да је со ци о кул тур ни дис курс на стан ка пр вог пре во да бли жи идеј-

ним, естет ским и дру штве ним тен ден ци ја ма вре ме на ства ра ња ори ги на ла 
(на ци о нал но о сло бо ди лач ке бор бе ју жно сло вен ских на ро да про тив Осман ске 
им пе ри је), пре вод Д. Пан те ле је ва се та ко ђе по ја вљу је у пе ри о ду ре во лу цио-
нар них про ме на у бу гар ском дру штву. Дру га по ло ви на 40-их го ди на 20. 
ве ка про ла зи у зна ку на ци о нал них су ко ба ме ђу европ ским на ро ди ма у Дру гом 
свет ском ра ту и за о кре та у уну тра шњем др жав но-по ли тич ком и кул тур ном 
раз во ју Ју жних Сло ве на услед ус по ста вља ња со ци ја ли зма.

У свом уво ду Д. Пан те ле јев се исто та ко осла ња на Ре ше та ро ву па ра-
тек сту ал ну тра ди ци ју али се до след но др жи и но вог Ђи ла со вог ин тер пре-
та тив ног мо де ла за ту ма че ње Ње го ше вог ства ра ла штва. У том кон тек сту се 
при ли ком ре цеп ци је Гор ског ви јен ца по но во пре ек спо ни ра ју те мат ске ком-
по нен те ве за не за опис исто риј ских су ко ба, ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре 
на ро да, али из пер спек ти ве друк чи јег вред но сног си сте ма. Он са др жи и 
со ци ја ли стич ку иде о ло шку ком по нен ту с ка рак те ри стич ним ате и стич ким 
и ма те ри ја ли стич ким мо де лом осми шља ва ња исто риј ског и кул тур ног раз-
во ја у ко јем се на род кон ци пи ра као „широкe народнe масe“.

Д. Пан те ле јев де таљ ни је опи су је исто риј ски раз вој Цр не Го ре, Ње го-
ше ву би о гра фи ју и ства ра ла штво, ис црп но ана ли зи ра Гор ски ви је нац по-
шту ју ћи до стиг ну ћа ње го шо ло ги је из сре ди не 20. ве ка.

И у уво ду дру гог пре во да из бе га ва се екс пли цит но ту ма че ње ауто ро вих 
те о соф ских и на тур фи ло зоф ских по гле да. Док П. Ива нов ин тер пре ти ра њи-
хов од раз у Ње го ше вим де ли ма као спо ра ди чан ути цај С. Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је, Д. Пан те ле јев оце њу је Ра де то вог учи те ља као „сво је вр сног“ 6, 
„чуд ног“ па ње го ву уло гу сво ди са мо на то да уво ди Ње го ша „у древ ну кла-
си ку, исто ри ју, фи ло зо фи ју и књи жев ност“ 7. Пре ма то ме, Д. Пан те ле јев 
ту ма чи ап стракт ни фи ло зоф ско-ре флек сив ни слој у Гор ском ви јен цу као 
ком плекс „зна ња“ 11, не као из вор ни кон цеп ту ал ни си стем. Пре во ди лац је 
до бро упу ћен у про бле ме европ ског и срп ског кон тек ста на стан ка Ње го ше-
вог ства ра ла штва, али не пре по зна је на чи не ре цеп ци је ак ту ел них естет ских 
и идеј них стру ја ња, па их због то га и мар ги на ли зу је („Упр кос ути ца ју Ми лу-
ти но ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког и дру гих ра них срп ских пе сни ка ко ји пи шу 
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псе у до кла си ци стич ку по е зи ју, а ка сни је и Пу шки на, Бај ро на и Мил то на, 
ко је чи та у ори ги на лу или у пре во ду, Ње гош до кра ја свог жи во та оста је ве ран 
на род ној пе сми ко ју про у ча ва и са ку пља те из ње из вла чи и сво ју пе снич ку 
фор му и ис каз“ 9).

Д. Пан те ле јев по све ћу је по себ ну па жњу је зич ким и зна чењ ским осо би-
на ма по е ме, од ре ђу је умет нич ки ме тод, на чин ка рак те ри за ци је при ро де и 
про та го ни ста. Упра во у овим де ло ви ма уво да нај ја сни је се огле да уло га до-
ми нант не иде о ло шке ма три це епо хе пре ко ко је се оства ру је ре цеп ци ја де ла.

У том по гле ду ин ди ка ти ван је на чин на ко ји се ту ма чи при ка за ни исто-
риј ски до га ђај у Гор ском ви јен цу, а на и ме – не са мо као на ци о нал ни и вер ски 
не го и као кла сни су коб у ко јем до ла зи до из ра жа ја „бор ба из ме ђу две ју 
кла са: кла се тур ских фе у да ла ца и кла се екс пло а ти са них и по ро бље них ма са 
чи ја бор ба про тив ти ра ни је узи ма ма ха у ду ху бур жо а ско-ре во лу ци о нар них 
иде ја ко је су пре пла ви ле Евро пу у вре ме ка да је Ње гош из ра стао као на пре-
дан вла дар и зрео умет ник“ 11).

Ана лог но то ме Дра шко ва при ча о Ве не ци ји ин тер пре ти ра на је као из-
раз „не ми ло срд не кри ти ке тру лог и на зад ног дру штве но по ли тич ког уре ђе-
ња ве не ци јан ске ре пу бли ке“ на осно ву ко је Ње гош „с про ро чан ском ја сно ћом 
пред ви ђа ско ра шњу про паст европ ске ци ви ли за ци је, чи та вог бур жо а ског 
по ли тич ког и еко ном ског си сте ма“. На ве де на схва та ња су при пи са на Ње го шу 
и об ја шња ва ју се као из раз пе сни ко вог „чвр стог мо ра ла“. До тич на фор му ла-
ци ја те ме љи се на ка рак те ри стич ној ак си о ло шкој схе ми о тру лој буржoаској 
и чвр стој со ци ја ли стич кој иде о ло ги ји (уп. „...Ње гош с ре а ли стич ком ја сно ћом 
су прот ста вља за пад ном мо ра лу чвр сти мо рал цр но гор ског чо ве ка ...“ 12).

Д. Пан те ле јев од ре ђу је пи шчев ме тод као „је дан чврст ре а ли зам“ па у 
ана ли зи де ла до след но при ме њу је кри те ри ју ме ко ји из те де фи ни ци је сле де 
(„Ре а ли зам тог чу ве ног де ла пре све га про из и ла зи из тач ног при ка за цр но-
гор ске ствар но сти, цр но гор ског чо ве ка и ње го ве пси хе“ 12). Пот пу но пред-
ви дљи во про ти вље ње умет нич ког тек ста по ку ша ји ма да бу де укло пљен у 
од го ва ра ју ћи иде о ло шки оквир ре зул ти ра у про ти ву реч ним фор му ла ци ја ма. 
Про та го ни сти су с јед не стра не „жи ви љу ди“ а с дру ге – „узе ти из на род них 
пре да ња или из на род не пе сме“; ис ти че се да има ју „из ра же но оцр та ну те ле-
сну фи зи о но ми ју“, „сво ју не по но вљи ву ду шев ну ин ди ви ду ал ност“ али се исто 
та ко твр ди да „Ње гош не ка рак те ри ше сво је ју на ке, не сли ка њи хо ве спо ља шње 
ли ко ве“. До ла зи се до кон тра дик тор них за кљу ча ка у од но су на ти пи за ци ју 
и ин ди ви ду а ли за ци ју ли ко ва: „Сво јим по ступ ци ма и сво јим ми сли ма и сво-
јим го вор ним сти лом ју на ци Гор ског ви јен ца из ра ста ју као жи ве ствар не 
лич но сти, но се ти пич на обе леж ја2 љу ди из ши ро ких на род них ма са“ 12-13.

На сли чан на чин раз мо тре но је и пи та ње о Ње го ше вом је зи ку – пре ек-
спо ни ра се уло га је зи ка фол кло ра („Ње гош је уз ди гао у култ на род ну цр но-
гор ску по е зи ју. Упр кос то ме што је по зна вао ита ли јан ски си ла бич ки и ру ски 

2 Курзив мој – НИ.
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то нич ни стих сва сво ја де ла пи ше у ду ху и ме три ци цр но гор ске на род не 
пе сме“). Не спо ми ње се ни по сто ја ње књи шких, тра ди ци о нал них је зич ких 
сред ста ва ни пре ко њих из ра же на ап стракт на са др жи на ко ја је у увод ном 
из ла га њу све де на на „зна ња и лич ну кул ту ру“ ауто ра.

ІІ. Ко мен та ри

У пре во ди ма П. Ива но ва и Д. Пан те ле је ва за па жа се раз ли чи та си ту и-
ра ност об ја шње ња и ко мен та ра у ар хи тек то ни ци од го ва ра ју ће књи ге. Код 
П. Ива но ва стих или сти хо ви ко ји су пред мет ко мен та ра мар ки ра ју се ин-
дек сом, а ко мен тар се на ла зи на ис тој стра ни ци у фу сно ти што чи та о цу 
омо гу ћа ва да без на по ра укљу чу је или ис кљу чу је по ну ђе ну па ра тек сту ал ну 
са др жи ну. Не рет ко пре во ди лац ин тер ве ни ше и у по љу са мог умет нич ког 
тек ста до да ју ћи у за гра да ма по је ди не об ја шња ва ју ће ре чи ти па гло са. До-
тич на стра те ги ја оста так је ра но пре по род не по пу ла ри за тор ске прак се сло-
бод не пре ра де умет нич ких и на уч них тек сто ва ко ја прет хо ди пре во ди лач кој 
ак тив но сти у са вре ме ном сми слу тог пој ма. Ни је слу чај но што П. Ива нов 
бит но скра ћу је основ ни текст, спо ра дич но уво де ћи у ње га и до дат не сти хо-
ве у ци љу об ја шње ња ко ји не ма ју ко ре спон ден ци је у ори ги на лу.

У пре во ду Д. Пан те ле је ва сви се ко мен та ри на ла зе на кра ју књи ге при 
че му се ин декс од го ва ра ју ћег об ја шње ња по ду да ра с бро јем сти ха. Али у 
са мом умет нич ком пре во ду ни су из дво је ни сти хо ви ко ји су про пра ће ни об-
ја шње њем – тј. чи та лац ни је олак шан у ус по ста вља њу ве зе из ме ђу тек ста и 
па ра тек ста.

По сто ји ви ше раз ло га за ре ла тив но ма њи број ко мен та ра у књи зи П. 
Ива но ва. Пре све га, ре ду ко ва њем знат ног де ла умет нич ког тек ста гу бе се и 
од го ва ра ју ћа об ја шње ња. Исто вре ме но се ње го шо ло ги ја с кра ја 19. ве ка, ка да 
је ура ђен пр ви пре вод, на ла зи у ра ни јој раз вој ној фа зи због че га је и круг ко-
мен та ри са них про бле ма огра ни че ни ји. По ред то га, мо же се прет по ста ви ти 
да је на ве де на раз ли ка у оби му и са др жи ни ко мен тар них је ди ни ца у два пре-
во да мо ти ви са на и раз ли чи тим кон цеп ци ја ма пре во ди ла ца при че му у њи-
хо вим од лу ка ма да ис так ну или по ти сну од ре ђе не са др жај не или зна чењ ске 
ком по нен те умет нич ког тек ста пре ко па ра тек ста до ла зе до из ра жа ја не са мо 
њи хо ва ства ра лач ка ин ди ви ду ал ност не го и по себ но сти со ци о кул тур ног и 
књи жев ног дис кур са од го ва ра ју ћег пе ри о да.

1. Исто риј ски ко мен та ри
Пра те ћи са др жин ску струк ту ру Гор ског ви јен ца исто риј ски ко мен та ри 

у два пре во да кон цен три са ни су у мо но ло зи ма вла ди ке Да ни ла и пе сма ма 
ко ла. Ти пи чан при мер ин тер пре та тив них тек стов них је ди ни ца слич не са др-
жи не је су ко мен та ри уз сти хо ве 15-18: Па ле о лог по зи ва Му ра та / да за ко па 
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Гр ке са Ср би ма. / Сво ју ми сли Бран ко вић с Гер ту ком! / Му ха ме де, то је за 
Гер ту ку!3

По прѣда ни е то на Сьр битѣ Ву къ Бран ко ви чь е прѣда лъ Сър-
битѣ на Ко со во по ле. Съ сво е то прѣда тел ство той е ми сли лъ да 
спо лу чи отъ тур ския ца рь Му ра та, ко го то Ми ло шъ Оби ли чь 
впослѣдствие уби, да оста не владѣте ль на Сър битѣ по ди ръ 
Ко сов ска та бит ка. Та къ въ сѫщи прѣда те ль, ка зва тъ, сѫ има ли 
и Гър цитѣ при па да ни е то на Ца ри гра дъ. Име то на тоя прѣда-
те ль би ло Ки ръ Лу ка, ко е то е Гер ту ка, но раз ва ле но. Ки ръ 
Лу ка би лъ ад ми ра лъ въ грьц ка та фло та при Ви зан ти й ский 
ца рь Кон стан ти на ХІ. Съ прѣда тел ство то си той ми сли лъ да 
спе че ли бла го во ле ни е то на Му ха ме да ІІ и да по лу чи голѣми 
на гра ди; но се из ма ми лъ въ смѣтка та си. Му ха ме дъ ІІ ка то 
се на у чи лъ че Ви зан ти й ский ца рь Кон стан ти нъ пра ви лъ 
голѣми до бри ни на Ки ръ Лу ка и па къ би лъ невѣре нъ на го-
спо да ря си, вмѣсто на гра да, за повѣда лъ на дже ла ти на си да 
му отсѣче гла ва та. За то ва и по е та иска да ка же че прѣда те ль 
за слу жа ва та ко ва на ка за ние. (3) (П. Ива нов)

Вук Бран ко вич, спо ред сръб-
ско то на род но пре да ние, не-
по твър де но исто ри че ски, 
пре да ва на Ко со во по ле сво-
я та ро ди на на тур ци те; Гер-
тук, ад ми рал на по след ния 
ви зан ти й ски им пе ра тор 
Кон стан тин ХІ съ що та ка 
пре да ва Кон стан ти на в Ца-
ри град на Мо ха мед ІІ. Но 
вме сто на гра да Мо ха мед 
уби ва пре да те ля Гер тук, 
как то Ба я зид хвър ля Бран-
ко вич в тъм ни ца, в ко я то 
той уми ра. (125) (Д. Пан те-
ле ев)

У ко мен та ру П. Ива но ва о при ка за ном исто риј ском до га ђа ју екс по ни ра 
се лич на мо ти ва ци ја про та го ни ста (пре ко из дај ни штва сте ћи бла го на кло ност 
ту ђег вла да ра), ис ти че се ње го во не вер ство ви зан тиј ском им пе ра то ру упр кос 
ве ли кој до бро ти ко ју је од ње га до био, а од се ца ње ње го ве гла ве ту ма чи се 
као мо рал но оправ дан за вр ше так ње го вог жи вот ног пу та. На кра ју тог ко-
мен та ра на ла зи се и ди дак тич ки ин то ни ран за кљу чак у ко јем се са жи ма оно 
„што је аутор хтео ре ћи“ – тј. по ред пре ве де ног фраг мен та по е ме, осло нив ши 
се на спо ме ну те исто риј ске до га ђа је и ју на ке ка ко и на срп ску ко мен тар ну 
тра ди ци ју (Ре ше тар), пре во ди лац ства ра јед ну при чу с на ра во у че ни јем у 
сти лу пре по ред не про све ти тељ ске ли те ра ту ре. 

Про ко мен та ри са ни сти хо ви 15-18 из мо но ло га Да ни ла пред ста вља ју 
ком по нен ту за ма шне ви зи је исто риј ског раз во ја на Бал ка ну у ко јој се у фор-
ми гра да ци је на во де исто риј ска зби ва ња и лич но сти у ко ји ма се огле да успон 
осман ског цар ства као зле си ле. Ту ма че ћи до тич ни фраг мент с ди дак тич ке 
тач ке гле ди шта пре во ди лац ре ме ти ку му ла тив ни прин цип и пре не го што 
гра да ци ја до сег не сво ју кул ми на ци ју чи ме је окр њен фи ло зоф ско-исто риј ски 
сми сао мо но ло га.

С дру ге стра не, ко мен тар Д. Пан те ле је ва оства рен је у сти лу крат ког 
исто риј ског оба ве ште ња. Ис ти че се да из дај ни штво Ву ка Бран ко ви ћа ни је 
исто риј ски по твр ђе но (што из ме ђу оста лог ни је ре ле вант но у од но су на ту-
ма че ње до тич ног фраг мен та). Не из ра жа ва се ек пли цит но ак си о ло шки од нос 
пре ма из да ји не го се ис ти че слич ност из ме ђу суд би не Ву ка Бран ко ви ћа код 

3 У овом раду користи се издање Петар Петровић Његош. Горски вијенац [Текст при-
ре дили за штампу Радосав Бошковић и Видо Латковић]. Београд, Просвета. Издавачко пре-
ду зеће Србије, 1952.
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Ба ја зи да и Гер ту ка код Мо ха ме да. Пре ма то ме, за раз ли ку од П. Ива но ва 
ко мен та ри са ни до га ђа ји и лич но сти за Д. Пан те ле је ва ни су бит ни с об зи ром 
на мо рал ну по у ку ко ју но се не го с об зи ром на њи хо ву ве ро до стој ност, при 
че му се на во де са мо по треб ни де та љи да би се по твр ди ло по сто ја ње ана ло-
ги је за да те у умет нич ком тек сту из ме ђу две кон крет не исто риј ске си ту а ци је.

У ни зу исто риј ских ко мен та ра ис по ља ва ју се две су прот не стра те ги је 
пре во ди ла ца – П. Ива нов мак си мал но ре ду ку је, док Д. Пан те ле јев пре ек спо-
ни ра кон цеп ту ал не и фор мал не спе ци фи ке исто ри о граф ског сти ла. У том 
по гле ду ин ди ка тив не су раз ли ке у об ја шње њи ма уз сти хо ве 1144-1146 из 
пи сма вла ди ке Да ни ла: Ле о пол дов хра бри во је во да, / Со би јев ски, вој во да 
са вој ски / са ло ми ше де мо ну ро го ве.

П. Ива нов укљу чу је Ње го шев ко мен тар од јед не ре чи ко ји је у пр вом 
из да њу Гор ског ви јен ца си ту и ран у фу сно ти. Пре во ди лац га пре у зи ма из 
Ре ше та ро вог из да ња ко јим се слу жио са мо што га је ин фил три рао у умет-
нич ки текст као гло су чи ме је на ру шио при хва та ње сти хов не струк ту ре и 
унео ин фор ма тив ни ак це нат у умет нич ку са др жи ну.

929 „Ле о пол до въ во е во да хра бъ рь (Ло та рин ский)
„И Собѣйски, во й во да Са во й ски,
„По сма захѫ ро гитѣ де мон ски.

И обр ну то – Д. Пан те ле јев снаб де ва раз ма тра не сти хо ве де таљ ним исто-
риј ским ко мен та ром чи ме се на гла ша ва исто риј ска са др жи на на ра чун умет-
нич ког ефек та: 1144-1146 Крал Ло ֳ а ринֱски, ав сֳри й ски во е но на чал ник и 
ֲо мо щ ник на им ֲ е ра ֳ ор Ле о ֲ олд І, ֲол ския крал Иван Со бй е ски и Ев ֱ е ни 
Са во й ски раз би ваֳ ֳур ци ֳ е ֲри Ви е на и на ре ка Ти са ֱи ֲри ну жда ваֳ да 
склю чаֳ Кар ло вац кия мир в 1699 ֱ., ֲо си ла та на ко й ֳ о ֳе оֳ сֳъֲ ваֳ 
Унֱа рия, Сла во ния и Срем.

На ме ће се за кљу чак да П. Ива нов из ра зи то ре стрик тив но при сту па 
до пу ни умет нич ког тек ста исто риј ским об ја шње њи ма. То је кон крет ни из раз 
оп ште пре во ди о че ве стра те ги је скра ћи ва ња це лих тек стов них фраг ме на та 
у ко ји ма су опи са ни исто риј ски до га ђа ји и лич но сти ко ји су про сеч ном бу-
гар ском чи та о цу ма ње по зна ти а бит ни су за за пад ни део Бал ка на (на при мер, 
че твр та и пе та пе сма ко ла). Исто риј ска об ја шње ња П. Ива но ва оп шти је су 
са др жи не и отво ре ни ја пре ма кон вен ци ја ма на род ног еп ског на ра ти ва при 
че му не рет ко са др же сти ли стич ке еле мен те пре по род не по уч не уџ бе нич ке 
ли те ра ту ре. Аутор ис по ља ва сво ју по ве за ност са по пу лар ном ли те ра ту ром 
и сло бод ни јим кр ше њем гра ни це из ме ђу тек ста и па ра тек ста што до ла зи до 
из ра жа ја у слу ча је ви ма гло си ра ња. 

Код Д. Пан те ле је ва пра ви се пре ци зно раз гра ни че ње из ме ђу ле ген дар-
ног и исто риј ског по ре кла из во ра, чи ње ни це су де таљ ни је при ка за не и у 
окви ру до след ни јег по што ва ња нор ми исто риј ског по пу лар ног сти ла. На тај 
на чин пре во ди лац на гла ша ва зна чај на уч но про ту ма че не исто риј ске чи ње-
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ни це са ме по се би ко ји у не ким слу ча је ви ма ин тер ак ци је са од го ва ра ју ћим 
фраг мен том умет нич ког тек ста сти че до ми нант ну уме сто до пун ске функ ци је.

2. Ге о граф ски ко мен та ри

2.1. П. Ива нов
У пре во ду П. Ива но ва за па жа се мак си мал но ре ду ко ва ње про прат них 

ге о граф ских ин фор ма ци ја. Пре во ди лац упо тре бља ва оп ште на зи ве у ка рак-
те ри за ци ји кон крет них ге о граф ских обје ка та и на се ља ко је си ту и ра или у 
фу сно ти или у фор ми гло са у окви ру умет нич ког тек ста: пла ни на: На по чет-
ку по е ме – Сбо ръ срѣщу св. Тро й ца на Лов че нъ; (1) срѣдъ но щь, всѣкой сֲи. 
– 1. Лов че нъ е ви со ка ֲла ни на въ Чер на Го ра; гора: У при чи То ма ша Мар-
ти но ви ћа о уби ству Ру же Ка са но ве очу ва но је Ње го ше во об ја шње ње у фу-
сно ти о бр ду у Бе ли ци се вер но од Це ти ња – го ра, ко је је пре ве де но као ֱо ра 
(буг. шу ма): 452 При Си му ня (1) Турциֳı сֳиֱ нàх ме / Та убих ме и два ма ֳ а 
бра ֳ я, / А чрıзъ ֳıхъ и клıֳаֳа невıсֳа. – (1) Го ра; предео: У еп ској пе сми 
Ву ка Ле ше во ступ ца – 1290 Че во (1) рав но, а ֱнıздо юна ֵ ко – 1). Мıсֳно сֳь; 
село: У при чи ђа че та о би ци ко ја је по че ла ме ђу цр но гор ским хри шћа ни ма 
и му сли ма ни ма – 1753 Я ֲо ֱ ле дай ֳа ֳ ъ къ на дъ Ба и ца (се ло) / Сֳра ֵ е нъ 
ди мъ се на о ко ло ֲу ֵ и.

На сли чан на чин про ко мен та ри са ни су и хри шћан ски ге о граф ски објек-
ти при че му су по ред ге о граф ских ин фор ма ци ја до да ти и де та љи из исто-
ри је цр кве ко ји су ре ле вант ни за де ши фро ва ње сим бол не функ ци је до тич них 
на зи ва у тек сту.

ИГУ МЕ НЪ СТЕ ФА НЪ
1480 Врь хъ свıтата го ра сь мь възлıзвалъ,
Отъ ко я то про ро че ство стра шно
За сѫдба си Iерусалимъ чу лъ е. (1)
1) Еле он ска та го ра отъ ко я то Ису съ Хри сто съ прıдрıче на Иеру са ли мъ че ще 

се ра зо ри и не ще оста не ка мъ къ вьр ху ка мь къ.

2.2. Д. Пан те ле јев
Ге о граф ска об ја шње ња у пре во ду Д. Пан те ле је ва не са мо што су мно-

го број ни ја не го су и кон крет ни ја у са др жин ском по гле ду. Пре во ди лац ко ри-
сти ви ше оп штих оно ма стич ких на зи ва чи ме се оства ру је раш чла ње ни ја 
сег мен та ци ја тек стов ног про сто ра (планина: 173-174: Ком – ֲла ни на в Чер
на ֱо ра; 494: Си му ня – ֲла ни на в Чер на ֱо ра; језеро 173-174: Ска дар ско или 
Шко дрен ско езе ро на ֱра ни ца ֳ а ме жду Чер на ֱо ра и Ал ба ния; 2698: Ска дър 
– Шко дрен ско то езе ро; врх: 173-174: Остроֱ – ֲла нин ски връх; клисура: 
331-332: Ду ֱ а – ֲла нин ска кли су ра ֲод Ник ֵ ич, ֱрад в Чер на ֱо ра; брдо:2562:
Джи но во бър до, юֱо за ֲ ад но оֳ Це ֳ ин ско то ֲо ле;поље: 574 На ֲо ле ֳ о 
Че мов ско ֵи ро ко – По ле ֳ о ме жду ре ка Це ֳ и на и ֱр. Под ֱ о ри ца; 1347: По ֳ о
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чи ни – къֳ оֳ ֲо ле ֳ о Че ва; ливада: 339: По ля ни, Бе ли По ля ни, ли ва ди, южно 
оֳ ֱр. Ник ֵ ич; пашњак: 346: Ру ди ни – ֲла нин ски ֲа си ща над Ник ֵ ич; ојко-
ними: село: 726: Ве ле сֳо во, се ло в Чер на ֱо ра, ко е то вра жду ва с тур ци те 
оֳ Че клич; 1730: Чер но ֱ ор ско ֳ о се ло Ле ֵ ев сֳуֲ в Ка тун ска око лия; 2746: 
Щиֳа ри е мал ко се ло в Ле ֵ ан ска око лия; 2755: Про ֱ о но ви чи – се ло бли зо до 
Щиֳа ри; 2788: Ко коֳи – се ло; град: 1034: Трав ник – ֱрад в Бо сна; Обод – ֱрад 
в Чер на ֱо ра, на се лен с ֲо ֳ ур на ци, ко й то би ва раз ру ֵ ен оֳ чер ноֱор ци ֳ е; 
градић: 2101: Бар е ֱрад че на Адри а ти че ско мо ре. До 1878 ֱ. е в тур ски ръ це; 
Рè ка – мал ко ֱрад че за ֲ ад но оֳ Шко дрен ско ֳ о езе ро; објектиунасељима: 
456 Пи щ еֳ – кла де нец в с. Ба и ца).

По ред то га се у об ја шње њи ма Д. Пан те ле је ва пре ци зи ра ју и про стор ни 
од но си ме ђу ге о граф ским објек ти ма је дан пре ма дру го ме па се ти ме у па ра-
тек сту ал ном про сто ру струк ту ри ше јед на сво је вр сна то по граф ска схе ма 
то по ни ма упо тре бље них у умет нич ком тек сту – на при мер: Ду ֱ а – ֲод Ник
ֵич, По ля ни – южнооֳ Ник ֵ ич, Ру ди ни – над Ник ֵ ич; Шко дрен ско ֳ о 
езе ро – на ֱра ни ца ֳ а между Чер на ֱо ра и Ал ба ния, назаֲ адоֳ не ֱ о – ֱрад
че ֳ о Ре ка; Про ֱ о но ви чи – близодо Щиֳа ри; Джи но во бър до – юֱозаֲадно
оֳ Це ֳ ин ско ֳ о ֲо ле. За па жа се пре ек спо ни ра ње Ник ши ћа и Ска дар ског је-
зе ра ко ји се у ко мен та ри ма ис ти чу као чвор не тач ке у то по графској схе ми за 
раз ли ку од тек ста-објек та где су глав ни то по си Лов ћен и Це ти ње – тј. у овом 
слу ча ју па ра текст ис кри вљу је про стор ну ви зи ју при мар ног тек ста. Раз у ђе ни-
јим струк ту ри са њем ге о граф ског про сто ра у ко мен та ри ма Д. Пан те ле је ва 
до ла зи се и до уво ђе ња но вих то по ни ма ко јих не ма у ори ги на лу (на при мер: 
Ка ֳ ун ска око лия, Ле ֵ ан ска око лия).

Ме ђу тим, Д. Пан те ле јев снаб де ва од го ва ра ју ћим об ја шње њи ма од ре ђе не 
сти хо ве ко је П. Ива нов не ко мен та ри ше. На ве де на раз ли ка у ин тер пре та-
тив ној стра те ги ји два ју пре во ди ла ца од раз је по себ но сти кул тур них зна ња 
про сеч ног бу гар ског чи та о ца ка сног пре по род ног и ра ног со ци ја ли стич ког 
до ба, а ве за на је за до ми на ци ју хри шћан ског – од но сно ате и стич ког ду хов-
ног ви ди ка од го ва ра ју ће епо хе. П. Ива нов ни је на шао за сход но да об ја сни 
на зи ве Геֳ си ман ска ֱра ди на 1488, Ви ֳ ле ем 1661, Го ра Аֳон ска 1662, Ки е во 
ру ско 1663, док су исти на зи ви у пре во ду Д. Пан те ле је ва об ја шње ни (уп. 2272 
В Геֳ си ман ска ֳ а ֱра ди на Юда ֲре да ва Хри сֳос; 2454 Във Ви ֳ ле ем се е 
ро дил Хри сֳос; 2455 Аֳон ска ֳ а ֱо ра, или Све ֳ а ֱо ра, в Хал ки ди че ския ֲо лу
о сֳров, бли зу до Со лун).

По себ не па жње вре дан је на чин при ка зи ва ња на зи ва Ки јев. Ко мен тар 
са др жи ак ту ел не ин фор ма ци је ире ле вант не за ре цеп ци ју по е ме, ве за не за ло-
ка ли за ци ју ко мен та ри са ног објек та у гра ни ца ма Со вјет ског са ве за: 2456 Ки ев 
– ֱла вен ֱрад на Укра ин ска ֳ а ССР, вер ски цен ֳ ър ֲрез къ сно ֳ о сред но ве
ко вие, с найсֳа рия ру ски ма на сֳир Ки ев скоֲе чор скаֳа ла вра.

У це ли ни узев, у оба пре во да за па жа ју се ско ро су прот ни ин тер пре та-
тив ни по ступ ци. Ге о граф ска кон кре ти ка је за П. Ива но ва ско ро ире ле вант на. 
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Због то га (на сли чан на чин на ко ји је при сту пио исто риј ској гра ђи) он знат но 
ре ду ку је ге о граф ске по дат ке ве за не за за пад ни део Бал ка на. Д. Пан те ле јев 
пак пре ек спо ни ра до тич не ин фор ма ци је пре ци зно об ја шња ва ју ћи оно ма-
стич ке је ди ни це, при че му их си ту и ра у сво је вр сну то по граф ску мре жу. Она 
укљу чу је и то по ни ме ко ји ни су спо ме ну ти у умет нич ком тек сту. Исто та ко 
од го ва ра ју ћим ко мен та ри ма пре во ди лац из два ја и по је ди не објек те хри шћан-
ске ге о гра фи је ко ји су ма ње по зна ти у пе ри о ду ства ра ња пре во да ко мен та-
ри шу ћи их у скла ду с та да шњом во де ћом иде о ло шком па ра диг мом.

3. Ет но граф ски и фол кло ри стич ки ко мен та ри

Нај оп шти је ре че но, у до тич ној те мат ској гру пи из два ја се не ко ли ко 
под гру па ко мен тар них на зи ва ве за них за: 1) му сли ман ску кул ту ру 2) хри-
шћан ску кул ту ру 3) цр но гор ску и срп ску на род ну кул ту ру и 4) дру ге европ ске 
кул ту ре (у кон крет ном слу ча ју – ве не ци јан ску).

3.1. П. Ива нов
По што су пре по род ном чи та о цу еле мен ти му сли ман ства и хри шћан ства 

до бро по зна ти, П. Ива нов укљу чу је ма њи број ко мен та ра о по ја ва ма и објек-
ти ма ве за них за ове две ре ли ги је. 

Ве ћа па жња по све ће на је на зи ви ма ве за ним за цр но гор ску и срп ску 
на род ну кул ту ру: хра ну, спо ља шњост, обичајe, сте ре о тип не пред ста ве ко је 
са др же кључ не етич ке ка те го ри је цр но гор ског дру штва. За раз ли ку од ге о граф-
ских на по ме на кул ту ро ло шка об ја шње ња су че шће об ли ко ва на као ве ће 
ми кро тек стов не струк ту ре сло же ни је ко мен тар не са др жи не.

Ме ђу ко мен та ри ма на ла зе се и чи сто лин гви стич ка за па жа ња, на при мер 
– о збир ним име ни ца ма у бу гар ском је зи ку, па се на тај на чин про ши ру је 
асо ци ја тив ни по тен ци јал од го ва ра ју ћег тек стов ног сег мен та у пред мет но-но-
ми на циј ском, а не у сим бо лич ком по гле ду.

СЕ СТРА ТА НА БА ТРИ ЧА.
1387 На кѫдı си ми отлıтилъ,
      мой со ко ле!
Отъ кра сно то твое ято (1),
      бра те ми ли!
1). Въ за пад на Бъл га рия ка зва тъ на сбо ръ отъ пти ци ято. Как то отъ сбо ръ ов ци 

ста ва ста до, та ка и сбо ръ отъ пти ци правѩтъ ято, пчелитı правѩтъ рой и т.н.

На по ме не мо гу и екс пли цит ни је усме ри ти ин тер пре та ци ју књи жев ног 
де ла на ма кро тек стов ном ни воу. На при мер, у окви ру по греб них ри ту а ла 
пре во ди лац об ја шња ва оби чај ши ша ња ко се же на у знак жа ло сти и на ри ца ња 
над по кој ни ком у две епи зо де ко је су на ли ниј ској по вр ши ни тек ста ме ђу соб но 
уда ље не. У пр вој је при ка за на љу бав Ву ка Ман ду ши ћа (1030 – 1. Въ Ч. Го ра 
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ка ֳ о умре нıкоя близ ка род ни на жениֳı си рıжѫֳъ косиֳı въ зна къ на скър бь), 
а дру га пред ста вља ту жба ли цу се стре Ба три ће ве (1397 – 2). По напрıдъ се рıче 
че ко ֱ а ֳ о умре нıкой бли же нъ род ни на въ Чер на ֱо ра, жениֳı си осֳри ֱ ва ֳ ъ 
косиֳı). Дру ги ко мен тар по зи ва се на пр ви, чи ме се пре ко па ра тек ста тј. из-
ван умет нич ког тек ста до дат но под вла чи по ве за ност ме ђу ова два жен ска 
ли ка у по е ми при че му се њи хо во осми шља ва ње из во ди ван си жеј ске кон-
кре ти ке.

Ко мен та ри срп ско-бу гар ске ет но ло шке ком па ра тив не са др жи не ко ја је 
ире ле вант на за ин тер пре та ци ју по е ме вред ни су по себ не па жње. На при мер, 
из раз но си ти кр сте код Цр но го ра ца озна ча ва „но си ти кр сто ве и ри пи де из 
цр кве око ње са ме и по обли жњим по љи ма“ на цр кве ним сла ва ма (Сте ва но вић 
1990, 149). Бу гар ска ко ре спон ден ци ја има спе ци фич но зна че ње – Ко ֱ а излıзаֳъ 
на ֲо леֳо съ хлıбовы и ÿсֳи е ֳ а въ че сֳь на нıкой свя ֳ е ць (Ге ров т. ІІ1 
424). Исто вре ме но пре во ди лац ис ти че и по сто ја ње зна че ња ко је је бли же 
срп ском зна че њу лек се ме и ко је се сре ће у пра знич ној тер ми но ло ги ји из се-
ла Но во Се ло у бли зи ни Ви ди на. У том слу ча ју се оства ру је спе ци фич на 
ди дак тич ка пре во ди о че ва стра те ги ја по бу ђи ва ња ин те ре со ва ња бу гар ског 
чи та о ца за цр но гор ску кул ту ру ис ти ца њем по ли се ми је за јед нич ких цр но-
гор ских и бу гар ских на зи ва из на род не об ред но сти

ОБ РА ДЪ.
1040 Да ви кажѫ ка кво сь мь съ ну ва лъ:
Бıше мно го на ро дъ се съ бра ло,
Ка то нıгдı да но си ме крь сти; (2)
2. Но си мъ крь сти въ Ви дин ско, Но во-се ло, ка зва тъ ко га то има тъ ли тия.

Еле мен ти ве не ци јан ске кул ту ре рет ко по ста ју пред мет ко мен та ра. У 
том по гле ду вред на је па жње ре пли ка Ву ка Ми ћу но ви ћа о на ви ка ма Ве не-
ци ја на ца у ко јој се иро нич но при ка зу је оби чај по си па ња ко се пу де ром (1684 
а по спи се по гла ви пе пе лом). У ори ги нал ном тек сту до сег нут је спе ци фи чан 
екс пре си ван ефе кат упо тре бом ре чи „пе пео“ при че му се ак ту е ли зу је се ма 
ве за на за фор му до тич не суп стан це у об ли ку пра шка. Исто вре ме но се у 
раз ма тра ном сти ху пре по зна је ре а ли за ци ја фра зе ма по су ти, по си па ти гла ву 
пе пе лом ко ја озна ча ва „јав но по ка ја ти се“. Фи на је зич ка игра по стиг ну та 
ока зи о нал ном и уста ље ном упо тре бом лек се ме „пе пео“ у ори ги на лу из гу-
бље на је у пре во ду П. Ива но ва. Он озна ча ва по јам ’пу дер’ лек се мом „бра шно“ 
(код ко је се ме то ни миј ски пре нос за сни ва на фор ми и бо ји суп стан це), па 
об ја шња ва сво ју од лу ку уво де ћи ко мен тар ну гло су с тач ним фран цу ским 
на зи вом од го ва ра ју ћег ко зме тич ког сред ства ко ји је у бу гар ске пре по род не 
гра до ве про дро пре ко грч ког или ру мун ског по сред ни штва при ли ком усва-
ја ња европ ске мо де.
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ВУ КЪ МИ ТЮ НО ВИ ЧЬ.
1277 Ко ре мъ спуснѫтъ, му ста ки обри ча тъ,
Главитı си съ съ бра шно по сип ва тъ, (пу дра)
На уши си оби ци ока чва тъ.

Пред мет ко мен та ра из обла сти ори јен тал не кул ту ре у пре во ду Д. Пан-
те ле је ва по ста ју на зи ви со ци јал ног ста ту са, ору ђа, пред ме та, суп стан ци, ег зо-
ни ма. По себ на па жња по све ће на је пој мо ви ма ве за ним за му сли ман ство (уп. 
об ја шње ња о ле ген дар ним лич но сти ма и ре ли ги о зним ли ко ви ма (3: Турк; 898 
фу рии, 931 ֲро рок – Мо ха мед, 1811 ֵе хи )ֳ, ре ли ги о зним и др жав ним сим бо-
ли ма (9-10: Лу на та (ֲ о лу ме се цъ )ֳ); о све тим књи га ма (3 ко ран), то по си ма и 
ар хи тек тон ским објек ти ма (739 Ча ба (Ка а ба), 2611 ме че )ֳ; оби ча ји ма – на 
при мер, по греб ним об ре ди ма (599, 984 мра мо ри; 1197 раз моֳа ва не на къл бо).

По ред че шћих са же тих об ја шње ња по мо ћу по је ди них лек се ма или ре-
че ни ца из два ја ју се слу ча је ви ту ма че ња од ре ђе них вер ских на зи ва по ана
ло ги ји пре ма њи хо вим хри шћан ским ко ре спон ден ци ја ма – на при мер: 2611 
Ме чеֳ – мал ка джа мия, ֲараклис4. Спо ме ну ти тип ана ло ги је ме ђу по ја-
ва ма и објек ти ма две ју су прот ста вље них ци ви ли за ци ја об у хва та и про та-
го ни сте из еп ског ства ра ла штва: 1783 Джерд же лез – Джерд же лез Алия, 
име ниֳ ֳур ски юнак, ֲодобеннаКралиМарко5, въз ֲ я ван оֳ сръб ски ֳ е и 
хър ваֳ ски ֳ е мо ха ме да ни в Бо сна.

Д. Пан те ле јев уво ди ма ње ко мен та ра о хри шћан ским на зи ви ма што се 
да об ја сни ти чи ње ни цом да је то ком пе ри о да од при бли жно пе де сет го ди на 
до шло до ве ће уда ље но сти од му сли ман ске кул ту ре не го од хри шћан ске, не 
пре не бре га ва ју ћи при то ме и тен ден ци ју ка мар ги на ли зо ва њу исте због уво-
ђе ња ате и стич ке иде о ло ги је. Д. Пан те ле јев об ја шња ва на зив ки вот 629 ка ко 
и по је ди не хри шћан ске пој мо ве из мо но ло га игу ма на Сте фа на од ко јих су не ки 
већ би ли спо ме ну ти – 2264 Све щ е на ֳ а ма сли не на ֱо ра, оֳ ко я ֳ о Хри сֳос 
из ри ча ֲро ро че ски ֳ е ду ми, че Еру са лим ще бъ де раз руֵен, 2267 три ֳ е ֲе
щ е ри в Еру са лим 2272 Геֳ си ман ска ֳ а ֱра ди на, 2454 Ви ֳ ле ем.

Слич но П. Ива но ву, Д. Пан те ле јев до да је нај ви ше об ја шње ња ве за них 
за цр но гор ску и срп ску на род ну кул ту ру. Да ју се нај оп шти ји ко мен та ри о име-
ни ма ле ген дар них исто риј ских лич но сти – 312 и ис пред сти ха 2043 Озри ни чи, 
2043 Цу ци, Бе ли ча ни 2607 Че кли чи; по је ди ни са др жај ни тек стов ни фраг мен-
ти про ту ма че ни су по зи ва њем на од ре ђе не фол клор не си жее и жан ров ске 
фор ме (ле ген де, ба ла де, ба сне) – на при мер, ле ген да о ћер ка ма кне за Ла за ра, 
ко је су се пре тво ри ле у ку ка ви це 187, пе сма о Ју го ви ћи ма 257, ба сна о тра го-
ви ма ко ји во де у пе ћи ну ла ва 1158. Ис ти чу се и по себ но сти на род не но шње. 

Нај де таљ ни је су про ко мен та ри са ни на род ни оби ча ји – 446 кр сно име, 
730-732 тзв. умир, 971 ши ша ње жен ске ко се при смр ти ро ђа ка, 1042 ши ша но 
кум ство, 1697 га та ње по пле ћи ма ов на. Не ко ли ко об ја шње ња по све ће но је 
бо жић ним и но во го ди шњим оби ча ји ма – 2438-42 об ред ни чи но ви при ста-

4 Курзив мој – НИ
5 Курзив мој – НИ
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вља њу бад ња ка у ог њи ште, 2460 про си па ње сла ме по ку ћи, 2568 пу ца ње 
пу шка ма ра но ују тро о Бо жи ћу. 

У об ја шње њу уз стих 2678-79 вре меֳо из своя ֲъֳ се дви жи / сֳа ри ֳ е 
ֳа ка са на ре ди ли по ред оче ки ва них ет но ло шких ин фор ма ци ја пре во ди лац 
до да је и јед ну исто риј ску на по ме ну о утвр ђи ва њу 1. ја ну а ра као по чет ка 
но ве го ди не: 2679 Пър ви яну а ри сֳа ва ֲър ви яֳ ден в ֱо ди на ֳ а след ка ֳ о 
Юли Це зар (рим ски им пе ра ֳ ор) в 46 ֱ. ֲре ди на ֵ а ֳ а ера, въ ве жда рим ския 
ка лен дар. Да те ин фор ма ци је ни су ре ле вант не за ту ма че ње тек ста по е ме по-
што се у ди ја ло гу из ме ђу игу ма на Сте фа на и вла ди ке Да ни ла ка лен дар ске 
пред ста ве ус по ста вље не у ан тич ко до ба су прот ста вља ју па ган ским кри те-
ри ју ми ма сег мен та ци је вре ме на. Уво ђе њем до тич ног ко мен та ра пре во ди лац 
пре у сме ра ва осми шља ва ње тог тек стов ног фраг мен та пре ма су же ним окви-
ри ма на уч но по пу лар ног дис кур са уме сто пре ма ства ра њу ана ло ги је из ме ђу 
при ка за ног до га ђа ја и сти хи ја ко је об на вља ју при ро ду и пре ма ис ти ца њу 
ње го ве сим бо лич ке уло ге као по чет ка но вог исто риј ског раз до бља.

У це ли ни по сма тра но, у ова два пре во да на ме ћу се раз ли чи те тен ден-
ци је у се ман тич кој струк ту ри кул ту ро ло шких па ра тек сту ал них је ди ни ца. 
Код П. Ива но ва је из ра зи ти ја тен ден ци ја ка уво ђе њу кон крет них је зич ких 
и ет но граф ских па ра ле ла ме ђу кул ту ра ма у кон так ту, чи ме се пре ци зи ра ју 
од ре ђе на ме ђу је зич ка хо мо ни миј ска зна че ња и ис ти че за јед ни штво на род не 
кул ту ре но си ла ца по ла зи шног и циљ ног је зи ка.

Сла бље ње фон ских зна ња о му сли ман ству услед уда ље но сти од епо хе 
осман ске вла сти с јед не стра не као и о хри шћан ству услед на сту па ња пе рио-
да ате и стич ке идо е о ло ги је с дру ге стра не усло вља ва ју укљу чи ва ње ви ше ко-
мен та ра с на ве де ног те мат ског под руч ја у пре вод Д. Пан те ле је ва. Исто вре-
ме но об ја шње ња по је ди них пој мо ва ве за них за му сли ман ску кул ту ру пре ко 
њи хо вих хри шћан ских ко ре спон ден ци ја во ди ка ре ду ко ва њу аутен тич не 
кон цеп ту ал не ин тер пре та ци је две ју ци ви ли за ци ја и њи хо ве су прот не ко но ти-
ра но сти ка рак те ри стич не за текст ори ги на ла. До да ци у ет но ло шким ко мен-
та ри ма, ве за ни за иден ти фи ка ци ју раз ли чи тих жан ров ских фор ми на род ног 
усме ног ства ра ла штва, све до че о до след ни јем при хва та њу књи жев но те о риј-
ских кри те ри ју ма при раз у ме ва њу тек ста што је но ви на у по ре ђе њу с П. 
Ива но вим. Об ја шње ња ко ја се не од но се на умет нич ки текст – нпр. о на стан-
ку Ју ли јан ског ка лен да ра – ука зу ју на јед но знач но ту ма че ње са др жи не у 
окви ру на уч но по лар не те ма ти ке и сти ла чи ме се огра ни ча ва ју мо гућ но сти 
фор ми ра ња асо ци ја тив них ве за на ни воу ма кро тек ста.

4. Се ман тич ки и књи жев ни ко мен та ри

Је дан део ту ма че ња ове те мат ске гру пе пре ци зи ра зна че ње тек ста док 
се дру ги ма ко мен та ри ше сми сао по е ме чи ме се од ра жа ва ју од ре ђе ни аспек ти 
идеј них и естет ских осо би на бу гар ског со ци о кул тур ног дис кур са од го ва ра-
ју ће епо хе. 
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Оба пре во ди о ца уно се огра ни чен број по ја шње ња у ви ду гло са, из ра за, 
по је ди них ре че ни ца ко ји ма пре ци зи ра ју од ре ђе не де та ље са др жи не по е ме. 
У на ве де ном ти пу ко мен та ра по но во се ис по ља ва ин тер пре та тив ни при ступ 
Д. Пан те ле је ва ко ји је био за па жен код ње го вих исто риј ских и ет но ло шких 
об ја шње ња, а у ве зи са пре ек спо ни ра њем фак то граф ских ин фор ма ци ја ире-
ле вант них за текст по е ме – уп. ко мен тар уз сти хо ве 1466-1469 о по ро бље ним 
Хр ва ти ма и Дал ма тин ци ма у Ве не ци ји: Ко ра би те, до оֳ кри ва не ֳ о на ֲар
ния ко ֳ ел, са се дви жи ли с ֲлаֳ на и ве сла. Ве сла ри ֳ е, ֲре дим но ро би и 
за твор ни ци, за да не бя ֱ аֳ, са би ли око ва ни в око ви. Ис ти ца ње да при ка за-
на прак са по сто ји пре изу ма пар ног ко тла (тј. пре ин ду стриј ске ре во лу ци је 
у Евро пи) на ин ди рек тан на чин си ту и ра са др жи ну у фи ло зоф ско-исто риј ску 
ма те ри ја ли стич ку па ра диг му стра ну ори ги нал ном тек сту.

Дру ги део ко мен та ра пред ста вља ју ту ма че ња по мо ћу па ра фра зи ра ња 
по је ди них тро па – сим бо ла, але го ри ја ве за них за хри шћан ску и му сли ман ску 
ре ли ги ју, алу зи ја на пред сто је ћи кон фликт с по ту ри ца ма. У том кон тек сту 
оба пре во ди о ца упо тре бља ва ју са мо по је дан књи жев ни тер мин, а на и ме П. 
Ива нов – „але го ри ју“ 1353 и Д. Пан те ле јев „алу зи ју“ 1333-1334. По ред то га, 
Д. Пан те ле јев уно си и је дан ко мен тар ко јим се од ре ђу је уло га да тог тек стов-
ног фраг мен та у ком по зи ци о ној струк ту ри по е ме. Он се од но си на стих 1963 
из ту жба ли це се стре Ба три ће ве: ... По след ни ֳ е сֳи хо ве оֳ жал ба ֳ а на 
Ба ֳ ри че ва ֳ а се сֳра обя сня ваֳ за що Не ֱ оֵ е вмък нал ֳа зи сце на. Ба ֳ ри
че ваֳа се стра ֲро кли ня ֲър вен ци ֳ е, ко и ֳ о до ֲ у скаֳ Чер на ֱо ра да се 
ֲо ֳ ур чва и без на ка за но да ֵе ֳ аֳ на род ни ֳ е вра ֱ о ве, ко и ֳ о уби ваֳ ֲо дло 
ֳа ки ва лю де ка ֳ о не й ния браֳ.

По ред на ве де них ко мен та ра о кон крет ним стил ским тро пи ма и фи гу-
ра ма по себ не па жње вред не су ин тер пре та ци је сми сла ве ћих тек стов них 
ми кро струк ту ра из фи ло зоф ско-ре флек сив ног сло ја по е ме. За ни мљи во је да 
пре во ди о ци од ре ђу ју као кључ не у том по гле ду раз ли чи те де ло ве Гор ског 
ви јен ца – П. Ива нов нај де таљ ни је ко мен та ри ше дру гу пе сму ко ла и дру ги мо-
но лог вла ди ке Да ни ла, док Д. Пан те ле јев из два ја мо но ло ге игу ма на Сте фа на.

4.1. П. Ива нов
Афо ри стич ким по чет ком дру ге пе сме ко ла (519 Ча ֵ а ме дъ iо ’ֵ не е 

ис ֲ и лъ ни кой, / Дор’ я с’ ча ֵ а злъч на не оֱор чи. / Ча ֵ а злъч на иска чаֵа 
мед на, / Размѣсе ни ֲо ле сно се ֲиѩֳъ) за да те су ши ро ке мо гућ но сти зна чењ-
ске ин тер пре та ци је ко је укљу чу ју од ре ђе не асо ци ја ци је с је ван ђел ском сим-
бо ли ком ча ше. Али се у ко мен та ру ам би ва лент ни сми сао пре о бли ку је у 
мо но ва лент ни: Ча ֵ а ме дъ и ֲр. ֲо ле сно се ֲиѩֳъ, зна чи: ни кой не е видѣлъ 
до бро до каֳо не е ис ֲ и ֳ а лъ нѣкое зло; слѣдъ зло ֳ о иде до бро ֳ о, как ֳ о 
слѣдъ ло ֵ о вре ме изֱрѣва ху ба во слън це. Човѣкъ на свѣֳа ֳрѣбва да знае 
и зло ֳ о и до бро ֳ о, за щ о ֳ о ֲо оֲи ֳ е нъ сֳа ва.

Уно ше њем ана ло ги је из ме ђу гор ке и слат ке ча ше и не вре ме на и ле пог 
сун ца, ко је не ма у ори ги нал ном тек сту, пот пу но се ис кљу чу ју би блиј ске 
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асо ци ја ци је, али се исто вре ме но струк ту ри ше но ва се ман тич ка ве за с ре-
пли ка ма сер да ра Ра до ње и Об ра да с по чет ка по е ме (148-183). Осми шља ва ње 
људ ског по на ша ња кре ће се у окви ри ма пре скрип тив ног дис кур са (ֳ ряб ва 
да знае) и с об зи ром на фор ми ра ње кон крет них осо би на (сֳа ва ֲооֲи ֳ ен) 
тј. на ме ћу се ди дак тич ко-вас пит ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих би се про-
ту ма чи ли и де та љи из жи во та Иван-бе га ко ји су да ље при ка за ни у пе сми.

Слич не тен ден ци је до ла зе до из ра жа ја и у ко мен та ру уз сти хо ве 568-571 
из дру гог мо но ло га вла ди ке Да ни ла (568 Та мъ ֱдѣ  се ме хва не да кълнѣе, / 
Та мо ֳрѣбва и ֲло дъ да за вьр же. / Ин сֳинк ֳ ъ ли е или си ла ви ֵ ня? / Ту къ 
се сֲи ра човѣֵко ֳ о зна нье. 2) – 2. Та мъ гдı се ме и ֲр. до ци фра ֳ а 2 зна чи 
човıкъ въ ко я ֳ о зе мя се ро ди за нея ֳрıбва да живıе и да се тру ди, всичкитı 
си си ли ней да ֲ освıֳи. Тая лю бо въ къ мъ оֳе че сֳво ֳ о да ли е са мо ин сֳинк ֳ ъ, 
или та ка Бо ֱ ъ е нарıдилъ? Ту къ се сֲи ра човıֵк о ֳ о зна ние. 

Ма да се П. Ива нов осла ња на Ре ше та ро ва ту ма че ња, с јед не стра не он 
пре ек спо ни ра им пе ра тив ни ка рак тер по ру ке (ֳряб ва да жи вее и да се ֳру
ди). Исто вре ме но пре во ди о чев ко мен тар ре ме ти ин тен ци ју ори ги на ла да би 
оста ле не пре ци зи ра не раз ли чи те ак тив но сти пре ко ко јих се по је ди нац мо же 
ре а ли зо ва ти у сво јој род ној сре ди ни па из два ја са мо љу бав пре ма до мо ви ни 
(па три о ти зам). По ред то га, по јам „ви шње си ле“ из ори ги на ла (ко ји по се ду је 
оп шти ји нат хри шћан ски те о соф ски сми сао) у ко мен та ру про ту ма чен је јед-
но знач нијм на зи вом Бог, ко ји чи та лац на осно ву сво јих фон ских зна ња до-
жи вља ва као хри шћан ског бо га).

На тај на чин ускла ђи ва њем пре во ди лач ких стра те ги ја с ко мен та ри ма 
ин тер пре та ци ја дру гог мо но ло га вла ди ке Да ни ла усме ра ва се у окви ре пре-
по род не ро до љу би во-ре во лу ци о нар не ре то ри ке при че му се ак ту е ли зу је 
иде ја о ју на штву и љу ба ви пре ма до мо ви ни, ства ра ју се и но ве лек сич ке 
мре же ко је пре ек спо ни ра ју на ве де ну се ман ти ку.

4. 2. Д. Пан те ле јев
Као што је већ ре че но, нај ви ше па ра тек сту ал них је ди ни ца у дру гом 

пре во ду Гор ског ви јен ца уве де но је у мо но ло ге игу ма на Сте фа на. Као при-
мер мо гу се на ве сти ко мен та ри уз сти хо ве 2318-2332.

2318 Все ки при ръст но си сво й то бре ме, 
но ви ну жди но ви си ли ра ждат;
де й ност та на пря га ду хо ве те, 
2321 а сте сне ни е то гръм по ра жда; 
2322 удар в ка мъ ка искра из тръ гва, 
2323 а без удар в ка мъ ка би тля ла. 
2324 Мъ ки те под дър жат здра во кръ ста, 
не по роч на та ду ша чо ве шка 
хра ни тя ло то със бу ен огън, 
а на де жда та те свър зва с Бо га 
2328 как то лъч ро са и слън це свър зва.

Пâс сва ко ји сво је бре ме но си,
но ве ну жде ра ђу но ве си ле,
дје и стви ја на пре жу ду хо ве,
стје сне ни ја сла ма ју гро мо ве,
удар на ђе искру у ка ме ну,
без ње га би у кам оча ја ла.
Стра да ње је кр ста до бро дје тељ,
пре ка ље на ис ку ше њем душa
ра ни т’је ло ог њем елек три зма,
а на де жда ве же ду шу с не бом
ка ко лу ча с сун цем ка пљи цу.
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Пре све га у пре во ду се за па жа упо тре ба не при клад них лек сич ких ко-
ре спон ден ци ја у се ман тич ком по гле ду. Из о ста ју књи шке лек се ме „стра да ње“, 
„до бро дје тељ“, „ис ку ше ње“ ко је су у упо тре би и у бу гар ском је зи ку и озна-
ча ва ју кључ не пој мо ве хри шћан ске ети ке; гу би се и реч „елек три зам“ ко ја 
је при хва ће на из ру ског је зи ка, а ве за на је за Ње го ше ве на тур фи ло зоф ске 
по гле де.

Од ре ђе не књи шке ре чи за ме ње не су по гре шно – уп. „де й ност” ум. „дје-
и стви је”. Аде кват на бу гар ска ко ре спон ден ци ја „де й ствие” озна ча ва из раз 
енер ги је и сна ге, де ло ва ње, ути цај, по ступ ке (БТР 1993: 143), док реч ко ју је 
пре во ди лац упо тре био – „де й ност” озна ча ва оно што чо век вр ши у не кој 
обла сти жи во та, по сао, за ни ма ње (БТР 1993: 143). 

За па жа се и чу ва ње јед не ме ђу је зич ке хо мо ни миј ске књи шке лек се ме 
ко ја у бу гар ском је зи ку не ма исто ап стракт но зна че ње – „стје сне ни је” / „сте-
сте ние” – 1. гла гол ска име ни ца од гла го ла сֳе сня – учи ни ти те сним, 2. 
те сни део не че га или 3. збу ње ност (БТР 1993: 918), Што се ти че из бо ра ре-
чи „при ръст” (1. по ве ћа ње пре ко по ра ста 2. уоп ште по ве ћа ње (БТР 1993: 
753), уме сто ре чи „пâс”, као и у ве ћи ни до сад спо ме ну тих при ме ра, пре ваг-
нуо је ме трич ки кри те ри јум. Очи глед но је пре во ди лац био све стан се ман-
тич ке не при клад но сти овог ре ше ња због че га је и до дао по ја шње ње да се 
ми сли на „вся ко по ко ле ние”.

Ко мен та ри про ду бљу ју већ утвр ђе не тен ден ци је у пре во ди лач ким ре-
ше њи ма. Та ко у ко мен та ру уз стих 2321 Гръ мо ֳ е ви ца ֳ а иде оֳ чер ни ֳ е 
ֱъ сֳи обла ци, а ֳо ва зна чи: кол ко ֳ о ֲоси лен е вън ֵ ни яֳ на ֳ иск, ֳол ко ва 
ֲоֱо лям е и въ ֳ ре ֵ ни яֳ оֳ ֲ ор – ап стракт но зна че ње лек се ме „гром“ не 
прет по ста вља да се обла ци из ко јих на ста је гр мља ви на опи су ју као цр ни и 
гу сти, по што у до тич ном сти ху ни је ство ре на пеј за жна сли ка не го јед на 
ап стракт на ви зи ја. Ре ак ци ју спо ља шњег при ти ска не би тре ба ло име но ва ти 
као „от пор“ бу ду ћи да ова бу гар ска лек се ма озна ча ва енер гич ну од бра ну 
про тив на па да, про ти вље ње, од у пи ра ње (БТР 1993: 582), што прет по ста вља 
жи вог би ћа по кре та ча рад ње у функ ци ји аген са.

Тен ден ци ја по ме ра ња сми сла од на тур фи ло зоф ске пре ма со ци јал ној, 
чак и исто риј ско-ма те ри ја ли стич кој кон цеп ту ал ној ма три ци ис по ља ва се и 
у сле де ћем ко мен та ру уз сти хо ве 2322-23, где је јед на при род на фи зич ка по-
ја ва об ја шње на пој мом ’на си ље’, при че му се спро во ди ана ло ги ја с ре ак ци ја-
ма по је дин ца и со ци у ма: Без удар – оֳ ка мъ ка не мо же да се из ֳ ръֱ не искра, 
ֳ.е. са мо ֲри вън ֵ но на си лие чо ве къֳ и на ро ди ֳ е изя вя ваֳ сво я ֳ а си ла.

На ве де не ин тер пре та тив не стра те ги је уоча ва ју се и у ту ма че њу сти хо ва 
2324-28: Мъ ки ֳ е, сֳра да ни я ֳ а са оֲо ра на хри сֳи ян ска ֳ а вя ра. Ду ֵ а ֳ а, 
ко я ֳ о оֳ сֳо я ва ֲред из ку ֵ е ни я ֳ а, ֲод хран ва чо ве ка с въ ֳ ре ֵ на мощ (бу ен 
ֲла мък) и вя ра ֳ а в ֲодо бро бъ де ще, свър зва чо ве ֵ ка ֳ а ду ֵ а с не бе ֳ о, 
как ֳ о слън че ви яֳ лъч свър зва ро са ֳ а със слън це ֳ о.

Реч „стра да ње“ пре ве де на реч ју „мъ ка“ ко мен та ри са на је по мо ћу две ју 
лек се ма – „мъ ки, стра да ния” – као кон тек сту ал них си но ни ма. „Елек три зам“ 
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је за ме њен син таг мом „бу ен огън”, а у ко мен та ру про ту ма чен кли ше ти ра ним 
из ра зи ма „въ тре шна мощ (бу ен пла мък)”. У том кон тек сту зна че ње ре чи 
„на де жда“, ко ја је у ори ги на лу књи шка ап стракт на лек се ма, док је у бу гар-
ском је зи ку ап стракт на али не у трал на лек се ма, пот пу но гу би сво ју хри шћан-
ску се ман тич ку обе ле же ност – ње но зна че ње је у ко мен та ру пре ци зи ра но 
кли ше ти ра ним из ра зом из со ци ја ли стич ког ре то рич ког дис кур са као „вя ра 
в по-до бро бъ де ще“.

У це ли ни узев, у об ја шње ња уз раз мо тре ни тек стов ни фраг мент про ди-
ру еле мен ти до ми нант не иде о ло шке па ра диг ме бу гар ског дру штва с кра ја 
40-их и по чет ка 50-их го ди на 20. ве ка под чи јим ути ца јем до ла зи до ре ду-
ко ва ња по тен ци ја ла ори ги нал ног тек ста за ге не ри са ње ви ше знач но сти при-
ли ком се ман тич ке ин тер пре та ци је.

За кљу чак

У ко мен та ри ма бу гар ских пре во да Гор ског ви јен ца ис по ља ва ју се бит не 
осо би не ре цеп тив них ме ха ни за ма кул ту ре ци ља. У пред го во ру П. Ива но ва 
уоча ва се кон цеп ту ал на ма три ца осми шља ва ња умет нич ког тек ста у ко јој 
су при сут на три основ на еле мен та: 1. Пре во ди лац се осла ња на Ре ше та ро ву 
ко мен тар ну тра ди ци ју ко ја је од те ме љи тог зна ча ја за све пре во де Гор ског 
ви јен ца 2. До ла зи до из ра жа ја и уло га ру ског по зи ти ви стич ког прав ца у нау ци 
о сло вен ским књи жев но сти ма чи је су иде је та ко ђе ути ца ле на фор ми ра ње 
и бу гар ске на уч не ли те рар не сла ви сти ке с кра ја 19. ве ка (Ј. Ива нов). 3. На ве-
де на два чи ни о ца на спе ци фи чан на чин функ ци о ни шу у бу гар ској књи жев ној 
си ту а ци ји до тич не епо хе – с јед не стра не узи ма ма ха про цес мо дер ни за ци је 
бу гар ске књи жев но сти и утвр ђи ва ња но вих естет ских мо де ла ре а ли зма и 
мо дер ни зма, док са дру ге стра не, по пу лар на ли те ра ту ра на спе ци фи чан на чин 
тран сфор ми ше пре по род но ду хов но на сле ђе до при но се ћи фор ми ра њу на-
ци о нал них сте ре о ти па и етич ких вред но сти у ма сов ној све сти. При пад ност 
ауто ра пр вог пре во да Гор ског ви јен ца упра во пе ри фер ној умет нич кој стру ји 
у знат ној ме ри од ре ђу је ње го ву пре во ди лач ку кон цеп ци ју.

Ком би но ва но де ло ва ње на ве де на три фак то ра ути че на фор ми ра ње ви-
зи је П. Ива но ва о Ње го шу и ње го вом ства ра ла штву у окви ру бу гар ске ро-
ман ти чар ске ре во лу ци о нар не и про све ти тељ ске тра ди ци је. У пред го во ру су 
пре ек спо ни ра не фол клор не је зич ке и естет ске спе ци фич но сти де ла као и 
ње го ва ро до љу би ва те ма ти ка. Због то га је, ка ко у про це су пре во ђе ња та ко 
и у ко мен та ри ма, фи ло зоф ско-ре флек сив ни слој тек ста ори ги на ла пре о бли-
ко ван у ди дак тич ко-про све ти тељ ски се ман тич ки слој ко ји у са др жај ном 
по гле ду од ра жа ва мо рал не нор ме бу гар ске сред ње кла се те епо хе. Ства ра ње 
по пу лар не вер зи је тек ста омо гу ћа ва пре во ди о цу да ускла ди пре ра ду с пре-
во ђе њем. То од ре ђу је и спе ци фич не по себ но сти ко мен тар них је ди ни ца, а 
на и ме – за сту пље ност фак то граф ских ин фор ма ци ја у ре ду ко ва ном об ли ку 
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чи ме се огра ни ча ва ју чи та о че ва фон ска зна ња нео п ход на за аде кват но осми-
шља ва ње тек ста, пре ек спо ни ра ње јед но знач ног на ци о нал но-па три от ског 
или про све ти тељ ског етич ког сми сла оних фраг ме на та из умет нич ког тек ста 
исто риј ске и фи ло зоф ске са др жи не ко ји у ори ги на лу тра же ам би ва лент но 
осми шља ва ње. У ет но ло шким ко мен та ри ма ис по ља ва се и сло ве но фил ска 
иде о ло ги ја ауто ра ко ји ис ти че је зич ке и ет но ло шке слич но сти и раз ли ке 
из ме ђу два на ро да.

Дру ги пре вод та ко ђе по ла зи од Ре ше та ро вог па ра тек сту ал ног на сле ђа 
ко је је ускла ђе но са но вим ин тер пре та тив ним мо де лом Ње го ше вог ства ра-
ла штва пред ста вље ним у ис тра жи ва њи ма М. Ђи ла са. Он од го ва ра и тен-
ден ци ја ма у бу гар ском со ци о кул тур ном раз во ју из пе ри о да ус по ста вља ња 
со ци ја ли зма кра јем 40-их го ди на а по ве зан је с утвр ђи ва њем со ци ја ли стич-
ког ре а ли зма и ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ке и ате и стич ке иде о ло ги је. У 
пред го во ру Д. Пан те ле јев из но си кон тра дик тор не оце не о Ње го ше вом ре а-
ли зму и мар ги на ли зу је фи ло зоф ско-ре флек сив ни и на тур фи ло зоф ски се ман-
тич ки слој по е ме сво де ћи их на из раз обра зо ва но сти ауто ра. На ве де ни тип 
ин тер пре та ци је усло вља ва пре ве ли ку ин фор ма тив ност јед ног де ла исто риј-
ских, ге о граф ских и ет но ло шких ко мен та ра ко ји по при ма ју на уч но по пу лар-
ну мар ки ра ност и огра ни ча ва ју мо гућ но сти пре но ше ња бо га те има нент не 
ви ше знач но сти ка рак те ри стич не за ори ги нал. Исто вре ме но об ја шње ња о 
осо би на ма му сли ман ске кул ту ре по ана ло ги ји пре ма њи хо вим хри шћан ским 
ко ре спон ден ци ја ма као и осми шља ва ња на тур фи ло зоф ских и те о соф ских 
по гле да ауто ра по мо ћу со ци јал но-исто риј ских ка те го ри ја ре зул ти ра ју бит ном 
мо ди фи ка ци јом се ман тич ке струк ту ре по е ме.

Сход но то ме, у са др жај ним и сти ли стич ким осо би на ма ко мен та ра са-
др жа не су ком по нен те ко је ни су ве за не за умет нич ко де ло не го пред ста вља ју 
од раз иде о ло шких спе ци фи ка со ци о кул тур ног, књи жев ног и на уч ног дис-
кур са циљ ног је зи ка, од ре ђу ју ћи спе ци фич не ин тер пре та тив не стра те ги је 
пре во ди ла ца.

У ве ћи ни ана ли за пре во да Гор ског ви јен ца про бле ма ти ка па ра тек ста 
за у зи ма спо ред но ме сто у од но су на умет нич ки текст. И у кон цеп ту ал ном 
и у стил ском по гле ду ко мен та ри се на ла зе у пот чи ње ном по ло жа ју у од но су 
на текст-обје кат, али раз ви ја ју и де ли мич ну ауто ном ност по твр ђу ју ћи уло-
гу па ра тек сту ал но сти у про це су укљу чи ва ња пре ве де ног тек ста у сло же ну 
мре жу ин тер тек сту ал них од но са у окви ру циљ не кул ту ре. 
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THE PROBLEM OF IDENTIFYING RECEPTIVE STRATEGIES  
IN THE PARATEXTUAL ELEMENTS OF THE BULGARIAN  

TRANSLATIONS OF GORSKI VIJENAC (1847)

S u m m a r y

In this article, the prefaces and the commentaries of the two Bulgarian translations 
of Gorski vijenac (1847), namely, the ones of Petar Ivanov (1891) and Dimitar Panteleev 
(1949), are examined. We emphasize the significance of thematic and stylistic specificities 
of the paratextual units that represent the ideological characteristics of the sociocultural 
and literary discourse of the target language explicitily showing the genealogy of the 
different strategies adopted by the translators. The role of the paratextuality in integrating 
the traslated text to a complex system of intercultural relations within the target culture 
is explored as well. 
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Хироши Јамасаки Вукелић

О ПРЕВОЂЕЊУ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА И  
ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА НА ЈАПАНСКИ

Кључ не ре чи: Пре во ђе ње на ја пан ски, Ка зуо Та на ка, Пе тар II Пе-
тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, Лу ча ми кро ко зма

На све ча но сти до де ле на гра де Срп ског ПЕН цен тра, одр жа ној мар та 
2005. у За ду жби ни Иве Ан дри ћа у Бе о гра ду, мој ко ле га Ка зуо Та на ка је, за-
хва љу ју ћи се на вред ној на гра ди, го во рио о на шем за јед нич ком ра ду на 
пре во ђе њу Гор ског ви јен ца Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.

О те шко ћа ма пре во ђе ња Иво Ан дрић го во ри ова ко:
„Уче ни Мај мо ни дес по ста вљао је пре во ди о цу дво струк за да так: ’Пре-

во ди лац тре ба пре све га да раз у ме ток ми сли, а за тим да је са оп шти и опи ше 
та ко да у дру гом је зи ку бу де ра зу мљи ва и ја сна.’ Све га то ли ко! Упут ство је 
крат ко и јед но став но, али је ње го во из вр ше ње те шко и рет ко пот пу но из во-
дљи во.” (Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог 
пре во ди о ца, Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га 13, Бе о град 1981, стр. 335-336)

На сре ћу, Ја ма са ки и ја смо ус пе ли да у нај ве ћој ме ри ис ко ри сти мо 
пред ност за јед нич ког ра да и да та ко, по сле се дам го ди на му ко трп ног тру да 
и уз све стра ну по моћ Ње го ше ве за ду жби не и дру гих љу ди до бре во ље, за-
вр ши мо оно што је ра ни је мно ги ма из гле да ло го то во не мо гу ће – пре вод 
Гор ског ви јен ца на ја пан ски. Она ко ка ко Го ја у Ан дри ће вој књи зи го во ри: 
„То не зна чи да су све оне дру ге ус пе ле, не го да сам ја учи нио све што сам мо-
гао и умео да ус пе ју.” (Раз го во ри са Го јом, Исто, књи га 12, стр. 24)

О то ме ка ко смо Та на ка и ја по че ли да пре во ди мо Ње го ша, ка ко је те као 
рад на пре во ђе њу Гор ског ви јен ца и Лу че ми кро ко зма, и на ка кве про бле ме 
смо на и ла зи ли то ком ра да, имао сам ви ше при ли ка да го во рим и пи шем, та ко 
да не ћу све то да по но вим ов де не го ћу да из не сем са мо оно нај ва жни је.

Иде ја да се Гор ски ви је нац пре ве де на ја пан ски по те кла је од Та на ке. 
Ре као бих да му је то би ла оп се ци ја. Го во рио ми је ка ко су се ње го ви при ја-
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те љи и ко ле ге, ко је је упо знао ше зде се тих го ди на кад је пр ви пут бо ра вио у 
Бе о гра ду као сти пен ди ста ју го сло вен ске вла де, у раз го во ри ма с њим че сто 
слу жи ли из ре ка ма и по сло ви ца ма, као „У до бру је ла ко до бро би ти, / на му ци 
се по зна ју ју на ци!”, „Ча шу ме да јошт ни ко не по пи / што је ча шом жу чи не за-
гр чи;”, или „Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та!”. И ка да би при ме ти ли да ње му 
ни шта ни је ја сно, увек би до да ли: „То су сти хо ви из Гор ског ви јен ца.”, или 
„Та ко је го во рио Ње гош.” Та на ка је он да чвр сто ре шио да ће јед ног да на 
Гор ски ви је нац про чи та ти не са мо на из вор ном срп ском не го и на „свом” 
ја пан ском је зи ку. И по сле три де сет пет го ди на, 1966. го ди не, кад је осе тио 
да је вре ме са зре ло, до шао је у Бе о град и за мо лио ме да му по мог нем у оства-
ри ва њу ње го вог жи вот ног сна. Ре као ми је: „Ти од ме не бо ље знаш срп ски, 
а имаш и ве ће мо гућ но сти да кон сул ту јеш струч ња ке.”

Та ко смо по че ли за јед нич ки пре во ди лач ки по ду хват, ко ји ми је по ма ло 
ли чио на зи да ње Ска дра на Бо ја ни. Са дам го ди на нам је тре ба ло да окон ча-
мо пре вод. На пра ви ли смо три-че ти ри вер зи је на ста ро ја пан ском и јед ну на 
са вре ме ном ја пан ском је зи ку. То је би ло вре ме кад ни је би ло ин тер не та, 
ру ко пис је ви ше пу та ави он ском по штом пу то вао из ме ђу То ки ја, где је Та-
на ка жи вео и ра дио, и Бе о гра да, где сам био ја, да би смо сти гли до ко нач не 
вер зи је ко ју је 2003. об ја ви ла Ње го ше ва за ду жби на у Бе о гра ду.

Кад смо ко нач но за вр ши ли пре вод Гор ског ви јен ца, он ми је пред ло жио 
да на ста ви мо са рад њу, са да на пре во ђе њу Лу че ми кро ко зма. Ус те зао сам се јер 
је, по мно ги ма, Лу ча сло же ни је и те же шти во за раз у ме ва ње. Као што сам и 
оче ки вао, рад на Лу чи се оду жио и тра јао је че ти ри го ди не. У ме ђу вре ме ну, 
Та на ка се раз бо лео и пре ми нуо мар та 2007. не до че кав ши да ја пан ско из да ње 
те књи ге иза ђе из штам пе.

Та на ка је био шест го ди на ста ри ји од ме не и био ис ку сни ји као књи-
жев ни пре во ди лац. У сво јој би бли о гра фи ји имао је већ Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, 
Иву Ан дри ћа, Бо ру Стан ко ви ћа, Де сан ку Мак си мо вић, Бра ни ми ра Шће па но-
ви ћа и др. За вр шио је ру ску књи жев ност на углед ном Ва се да уни вер зи те ту 
у То ки ју; ме ђу ње го вим ко ле га ма са сту ди ја би ло је и оних ко ји су ка сни је 
по ста ли по зна ти пи сци. У та квом окру же њу, он је не го вао леп књи жев ни 
је зик, имао је бо гат реч ник и увек је раз ми шљао ка ко да обо га ти и улеп ша 
свој текст. У пре во ди лач ком све ту ка же се: „не вер на ле по ти ца, вер на ру го ба”. 
Ако се же ли да пре вод бу де леп, не из бе жно је из ве сно од сту па ње од из вор ног 
тек ста, а ако се же ли да пре вод бу де ве ран ори ги на лу, он мо же да ис пад не 
ру жан. Ми слим да је Та на ка, као пре во ди лац, обо жа вао „не вер ну ле по ти цу”. 
Са дру ге стра не, ја сам ди пло ми рао на еко ном ском фа кул те ту ри вал ског 
уни вер зи те та Ке ио Ги ђу ку, чи тао сам до ста али ни сам имао ни ка кву пре-
тен зи ју на по љу књи жев но сти, и учио сам, као еко но ми ста, да се, у пи са њу 
сво јих ра до ва, што ра ци о нал ни је и це лис ход ни је из ра зим, да бу дем „еко но-
ми чан” са при де ви ма и дру гим ре то рич ким укра си ма. Та на ка је увек ис тра-
жи вао по за ди ну де ла и би о гра фи ју ауто ра ко јег пре во ди, по се ћи вао ме ста 
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опи са них у де лу, као и род ну ку ћу и гроб пи сца, док је за ме не текст био 
све ти ња, ва жно ми је би ло да што пре ци зни је утвр дим зна че ње сва ке ре чи 
и гра ма тич ку кон струк ци ју сва ке ре че ни це у тек сту ко ји пре во дим, ка ко бих 
из бе гао зам ку да „зна мо све о ауто ру а не зна мо га” –– ка ко је то ле по фор-
му ли сао Ма ти ја Бећ ко вић у бе се ди на све ча ној ака де ми ји „Два ве ка Ње го ша” 
одр жа ној 6. но вем бра 2013. у СА НУ, алу ди ра ју ћи на са да шње ста ње ње го шо-
ло ги је. У том ду ху сам при ла зио Ву ку Ст. Ка ра џи ћу, кад сам са сво јом мај ком, 
Јо ши ко Ја ма са ки, у про зи пре вео срп ске ју нач ке пе сме (1980), и Иви Ан дри ћу 
и ње го вим при по вет ка ма (1997), пр вом за јед нич ком пре во ди лач ком по ду хва-
ту са Та на ком. То не зна чи да сам, у свом пре во ди лач ком ра ду, био склон 
„вер ној ру го би”, не го сам јед но став но ве ро вао у по сто ја ње „вер не ле по ти це”.

Ве ру јем да је Та на ка, кад је у сво јој бе се ди у ПЕН цен тру го во рио о „пред-
но сти за јед нич ког ра да”, пре све га ми слио на сре ћан спој тих раз ли чи то сти 
нас дво ји це. Ми ни смо по де ли ли Гор ски ви је нац на два де ла, Та на кин и мој, 
не го смо од пр вог до по след њег сти ха пре во ди ли за јед но раз ме њу ју ћи ми-
шље ња, по не кад и же сто ко се пре пи ру ћи, све док ни смо до шли до ре ше ња 
ко је би нас обо ји цу под јед на ко за до во ља ва ло.

На сре ћу, по сти гли смо до го вор на са мом по чет ку ра да кад је реч о дру гом 
де лу „дво стру ког за дат ка” ко ји је уче ни Мај мо ни дес по ста вио пре во ди о цу – 
„да је (ми сао) са оп шти и опи ше та ко да у дру гом је зи ку бу де ра зу мљи ва и 
ја сна”. На и ме, по ста ви ли смо три прин ци па ко јих смо се др жа ли то ком ра да.

Пр во, по што је из вор но де ло на пи са но у ве за ном сти ху, у ју нач ком де-
се тер цу, тре ба да на ђе мо од го ва ра ју ћу фор му у ја пан ском је зи ку, ка ко би смо 
до ча ра ли ле по ту чвр сте и склад не Ње го ше ве де се те рач ке фор ме. Опре де-
ли ли смо се за че тр на е сте рац, у об ли ку 7/7 сло го ва, јер он има ду бок ко рен 
у тра ди ци ји ја пан ске по е зи је, по го дан је и за усме но ка зи ва ње, а пру жа иде-
а лан оквир за аде кват но пре но ше ње сми сла из вор ног сти ха на ја пан ски. Из 
истог раз ло га смо два на е сте рац „ту жба ли це се стре Ба три ће ве” пре ве ли у 
де вет на е сте рац (5/7/7), а „Сва тов ску пје сну Му стај-ка ди је” из де ве тер ца у 
два на е сте рац (7/5).

Дру го, по ла зе ћи од то га да је стих основ на је ди ни ца по е зи је (за раз ли-
ку од про зе где је основ на је ди ни ца ре че ни ца), усво ји ли смо на че ло да пре-
вод бу де „стих за стих“. То зна чи да стих у пре во ду у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
тре ба да од го ва ра из вор ном сти ху под истим ред ним бро јем. И кад ви ше 
сти хо ва чи ни јед ну ре че ни цу, на сто ја ли смо да се кључ не ре чи у јед ном 
сти ху у ори ги на лу на ђу у пре ве де ном сти ху под истим ред ним бро јем. С 
об зи ром на ве ли ку раз ли ку у гра ма тич ком устрој ству срп ског и ја пан ског 
је зи ка, ов де се ја вља ло мно го про бле ма. На при мер, пре ди кат у ја пан ском 
је зи ку оба ве зно сто ји на кра ју ре че ни це. Ако у пре во ду пре ди кат тре ба да 
бу де у пр вом у ни зу сти хо ва као и у ори ги на лу, он да је не ми нов на ин вер зи-
ја. За та кве слу ча је ве, ко јих ни је би ло ма ло, тре ба ло је сми сли ти ре ше ња да 
чи та лац пре во да не осе ти ин вер зи ју као од сту па ње од при род ног то ка ми сли.
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Тре ће, је зик пре во да тре ба да од ра зи ка рак те ри сти ке ја пан ског је зи ка 
ко ји је био ак ту е лан у Ње го ше во вре ме, тј. у XIX ве ку. То је би ло вре ме кад 
се у Ја па ну, на ру ше ви на ма фе у дал ног, ра ђа ло мо дер но дру штво, са за дат ком 
да се де фи ни тив но от кло ни опа сност од ко ло ни за ци је и кад се и ја пан ски 
је зик убр за но ме њао. Ње гош се, та ко ђе, бо рио као вла дар за мо дер но дру-
штво, за Цр ну Го ру осло бо ђе ну пле мен ског на сле ђа и ту ђин ских тор ту ра, а 
као пе сник за но ви пе снич ки из раз, за сно ван на на род ном је зи ку. Тај дух 
вре ме на, из ра жен у ње го вим сти хо ви ма, тре ба да се од ра зи и у на шем пре-
во ду. На ме ра нам је би ла да пре вод из гле да као да се не ки Ја па нац, Ње го шев 
са вре ме ник, об рео на Це ти њу и на пи сао сти хо ве на ја пан ском, а да смо Та-
на ка и ја слу чај но про на шли ру ко пис, из вр ши ли нео п ход ну ре дак ци ју и 
из да ли га. Тај прин цип смо на зва ли „прин ци пом ано ним но сти пре во ди о ца”, 
што је дру ги из раз прин ци па „вер не ле по ти це”. То, на рав но, не зна чи да 
пре во ди лац не од го ва ра за аутен тич ност свог пре во да не го обр ну то; па смо 
ин си сти ра ли да се ја сно ис так ну име на пре во ди ла ца на ко ри ца ма, ис под 
ауто ро вог, ми мо не до пу сти вом оби ча ју из да ва штва у Ср би ји по ко јем се име 
пре во ди о ца штам па тек на тре ћој, на слов ној стра ни.

Ка сни је, при ме ни ли смо та три прин ци па и на пре вод Лу че ми кро ко зма.
Пра ви про блем је, сва ка ко, сам текст спе ва, ко ји је је зич ки и ми са о но 

ве о ма сло же на тво ре ви на. А то је, да под се тим, пр ви део „дво стру ког за дат-
ка” уче ног Мај мо ни де са – да пре во ди лац раз у ме ток ми сли. Ту ма че ње тек-
ста, ина че, за да је ве ли ке му ке пре во ди о цу, по себ но кад је реч о кла сич ним 
књи жев ним де ли ма. То ва жи и за Ње го ше ве спе ве, чи ји је је зик стар век и 
по, пун ло ка ли за ма и цр кве но сло вен ских из ра за, као и ру ских по зај ми ца и 
пред ста вља те жак за ло гај да нас и за мно ге Ср бе и Цр но гор це. У то се ла ко 
мо же уве ри ти сва ко ко узме иоле озбиљ ни је из да ње Гор ског ви јен ца или 
Лу че ми кро ко зма. По ло ви ну књи ге чи не ко мен та ри и на по ме не, без ко јих 
ма ло ко мо же да их у пот пу но сти раз у ме. Де си ло ми се и то да је ре дак ци ја 
јед ног цр но гор ског ли ста гра ма тич ки и лек сич ки пре пра ви ла све Ње го ше ве 
сти хо ве ко је сам ја ци ти рао (ис прав но) у свом ин тер вјуу! За чу до, Та на ка је 
у Увод ним сту ди ја ма за ја пан ско из да ње Гор ског ви јен ца на пи сао да око ту-
ма че ња ре чи ни је би ло ве ћих про бле ма. Дра го ми је што је мој ко ле га сте као 
та кав ути сак јер то са мо зна чи да сам ва ља но оба вио свој по сао ко ји ми је 
он по ве рио већ у по ну ди за са рад њу. У том де лу по сла сав те рет је, прак тич но, 
пао на ме не. За ме не, сва ки стих био је по се бан иза зов ко ји је зах те вао ви ше-
стру ко про ве ра ва ње реч ни ка (Реч ник уз це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви
ћа Ње го ша, 1984, и дво том ни Реч ник Ње го ше ва је зи ка, 1983), упо ре ђи ва ње 
ви ше из да ња на срп ском (Обод/Про све та 1984, Срп ска књи жев на за дру га 
1986, Удру же ње за не го ва ње Ње го ше вог де ла 1997, Чи го ја 2001, ЦА НУ 2004) 
и пре во да на дру гим је зи ци ма (J. W. Wi les, A. Schma us, Жи ка, Рад. Пр ву ло-
вић, Ани ца Са вић-Ре бац), као и кон сул то ва ње струч ња ка (Јо ван Де ре тић, 
Све то зар Сти јо вић, Алек сан дар Мла де но вић и Сло бо дан То мо вић).



473

Иако смо Та на ка и ја ста ја ли на ста но ви шту да сам пре вод тре ба да бу де 
нај бо ља на по ме на и пре по ру чи ли ја пан ским чи та о ци ма да нај пре про чи та ју 
спев ис по чет ка до кра ја не освр ћу ћи се на на по ме не јер је ри там нај бит ни ји 
за ову вр сту по е зи је, мо рао сам да на пи шем за Гор ски ви је нац 661, а за Лу чу 
291 на по ме ну без ко јих би те шко раз у ме ли текст. То су об ја шње ња о зна че-
њу по је ди них ре чи и из ра за, о лич но сти ма ко је се по ми њу, о исто риј ским 
до га ђа ји ма у по за ди ни, о на род ним оби ча ји ма, као и о сти хо ви ма за ко је 
по сто је раз ли чи та ту ма че ња ме ђу струч ња ци ма.

Као је дан при мер на ве шћу стих 1914 из Гор ског ви јен ца, ко ји гла си: „од 
див но га ја та тво га, бра те, ра но?” Ни ко ла Ба на ше вић у Ко мен та ру у из да њу СКЗ 
о ре фре ну тог сти ха „бра те, ра но” на во ди чак че ти ри ту ма че ња ре чи „ра на”: 
1) тур ци зам што зна чи леп, до бар, из вр стан, ми ли (Ву кић М. Ми ћо вић); 2) 
хра на са зна че њем хра ни тељ, узда ни ца; 3) та ко ра но тј. пре ра но (Т. Ђу кић); 
4) ра на од оруж ја (vul nus). Ба на ше вић се опре де љу је за оно дру го (стр. 336-337). 
Ме ђу тим, ни сам се уве рио у ис прав ност те тврд ње. Про блем је био да у Реч ни
ку Ње го ше ва је зи ка ни сам под „ра ном” или „хра ном” на шао при ме ре упо тре-
бе те ре чи са зна че њем хра ни тељ. Па сам Та на ки пред ло жио да реч „ра на” 
у том ре фре ну пре ве де мо као „по вре да” с тим да да мо ње но ту ма че ње у 
фи гу ра тив ном сми слу, ка ко сто ји у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка код од ред ни це 
„ра на” под 2: фиг. те жак бол, ве ли ке пат ње; не во ља, не сре ћа, што је он 
при хва тио. У на по ме ни сам сто га на пи сао: „1914 рана У Цр ној Го ри ве зе 
из ме ђу бра ће и се ста ра ве о ма ја ке, те смрт во ље ног бра та је за се стру ра на 
у ду ши што се не мо же пре бо ле ти. По сто ји и ту ма че ње да је ово хра на у 
сми слу не што не за мен љи во.”

Али ту има још не ре ше них пи та ња. Нај ве ћа сла бост у том ту ма че њу је 
то што реч ра но у ре фре ну у сми слу по вре да не ко ре спон ди ра с би ло ко јом 
реч ју у сти ху. Ра на у сми слу хра ни тељ мо же има ти ве зу са реч ју ја то. Али, 
ако се реч ра но схва ти као апо зи ци ја за бра те (то и је сте) и ако се ре френ 
узме у це ли ни, он да не ма тог про бле ма. Ње гош, у ту жба ли ци се стре Ба три-
ће ве, упо тре бља ва реч „ра на” још че ти ри пу та, и то увек у сми слу „по вре да”. 
Али сва че ти ри пу та уз не ки епи тет (мо је ра не, ра но љу та, про сте ра не, 
љу те ра не), на шта ука зу је Ба на ше вић у свом ко мен та ру. У ше сто том ном 
Реч ни ку Ма ти це срп ске, до ду ше, код од ред ни це „хра на” под 4. пи ше: „хип. 
нар. реч од ми ла у те па њу (обич но они ма ко ји ће би ти хра ни тељ)”. На ве ден 
при мер „мо ја хра но” ни је из Ње го ша, а ако се то мо же при ме ни ти и на слу-
чај ту жба ли це, он да мо рам да ка жем да и ту, у те па њу, бо ље при ста је да се 
упо тре би са епи те том од но сно реч ју мо ја не го као апо зи ци ја за реч бра те. 
Ба на ше вић из Ву ко вог Рјеч ни ка ци ти ра при ме ре упо тре бе ре чи хра ни тељ 
а они упра во го во ре да уз реч хра ни тељ оба ве зно иде реч мој.

Још је дан при мер ћу да на ве дем, са да из Лу че ми кро ко зма. Реч је о ту-
ма че њу из ра за „два вјен ча на сла бом пол ко вод ца”, из сти ха 3 IV Пе ва ња. У 
том сти ху не ма ни чег спор ног за пре во ди о ца, па ни Ни ко ла Ба на ше вић га у 
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об ја шње њи ма уз Лу чу ми кро ко зма не узи ма у раз ма тра ње (Обод/Про све та, 
1984). Ме ђу тим, у књи зи Лу ча ми кро ко зма (ЦА НА, Под го ри ца 2004), на и-
шао сам на об ја шње ње ко је је дао Ми рон Фла шар где пи ше: „Ар хан ђео 
Ми ха и ло и Са та на про ла зе кроз вој ску од мет ни ка. Ова сце на од го ва ра сце-
на ма из ју нач ког епа где вој ско во ђе чи не смо тре: др же го во ре пред тру па ма 
уочи бо ја. Од го ва ра ју ћу сце ну на ла зи мо код Мил то на у Из гу бље ном ра ју (V, 
745–950).” (стр. 401–402) Код Мил то на је сте сце на где Са та на у сво јој па ла ти 
др жи ва тре ни го вор пред сво јим мно го број ним при ста ли ца ма. Али, јед но је 
др жа ње го во ра а дру го је про лаз кроз вој ску. Ов де два пол ко вод ца тре ба да 
бу ду „два вој во де не бе сног во јин ства” из III Пе ва ња, ар хан ге ли Ми ха ил и 
Га врил, ко ји хи та ју ка Са та ни ко ји је, по ре чи ма Га ври ла, та ко ђе, из III Пе-
ва ња, „на сво је му остао пре сто лу, / ме ђу сво је ве ли ке пол ко ве / њи хан хо ром 
бе смрт не љу ба ви.” (III 218–220) О том про бле му сам раз го ва рао са ака де ми ком 
Алек сан дром Мла де но ви ћем, при ре ђи ва чем тог из да ња, ко ји ми је до пу стио 
мо гућ ност дру га чи јег ту ма че ња, ма да ни је по твр дио да је мо је ис прав но. 
Та ко сам у на по ме ни за тај стих на пи сао: „3 дваполководца Ар хан ге ли Ми-
ха ил и Га врил”, без по ме на дру гог ту ма че ња ко је би ја пан ске чи та о це са мо 
збу ни ло.

У пи са њу на по ме на, по себ но за Лу чу ми кро ко зма, нај ви ше сам се тру-
дио да ја пан ске чи та о це упу тим на од го ва ра ју ћа ме ста у Би бли ји, Хо ме ру, 
Дан теу и Мил то ну ко ја би бо ље об ја сни ла по је ди не Ње го ше ве сти хо ве и 
ука за ла на слич но сти и раз ли ке из ме ђу њих. Сма трао сам то нео п ход ним с 
об зи ром на то да та кла сич на де ла из европ ске књи жев но сти, иако по сто је 
њи хо ви ја пан ски пре во ди, за ве ћи ну Ја па на ца ни су оба ве зни део њи хо ве 
кул ту ре и обра зо ва ња. Уоста лом, по зи ва ње на та де ла је и прак са ов да шњих 
ње го шо ло га, као што се ви ди из на ве де ног при ме ра Ми ро на Фла ша ра. С дру-
ге стра не, то је по мо гло да ми, пре во ди о ци, про на ђе мо ја пан ски екви ва лент 
за по је ди не ре чи и из ра зе. То по себ но ва жи за Би бли ју. У Ја па ну по сто је 
тер ми но ло шке раз ли ке из ме ђу пре во да Би бли је: из ме ђу, с јед не стра не, два 
ко ји ма се слу же ка то ли ци и про те стан ти (на ста ром књи жев ном и са вре ме ном 
го вор ном је зику), и по себ ног пре во да Но вог за ве та ко ји ко ри сте ма ло број ни 
пра во слав ци, с дру ге стра не, па сам и то на гла ша вао у на по ме на ма да бих 
по ка зао да Ње го ше ви спе ви спа да ју у тво ре ви не пра во слав не кул ту ре.

Ни сам увек имао сре ћу да на ђем ја пан ске пре во де де ла на ко ја се по зи-
ва ју ов да шњи струч ња ци. На при мер, пе сме Ла мар ти на, ко је се по ми њу у 
ко мен та ри ма По све те, ни су пре ве де не на ја пан ски па ни сам мо гао да упо-
ре дим наш пре вод са дру гим пре во ди ма. Би ло је и дру гих слу ча је ва кад 
ни сам ла ко до ла зио до мо гу ћег из во ра овог или оног из ра за. На при мер, 
из ра за ча ша Хер ку ло ва из сти ха 100 По све те. За ту ма че ње сти хо ва 100–101: 
„са мо вла цем кад по ста не ње ним / тад на здра ви ча шом Хер ку ло вом”, углав-
ном сам се осло нио на об ја шње ње Ми ро на Фла ша ра ко је гла си: „Хер ку ло ва 
ча ша је ан тич ки на зив за вр сту ве ли ког пе ха ра. Овај се по ми ње у ве зи са 
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смр ћу Алек сан дра Ма ке дон ског. На здра ви ти ча шом Хер ку ло вом зна чи ов де 
умре ти из не на да, а на вр хун цу мо ћи, као Алек сан дар Ве ли ки (уоста лом и 
одан не у ме ре ном пи ћу).” (ЦА НА, стр. 348) Са мо тре ба „на вр хун цу сре ће” 
уме сто „на вр хун цу мо ћи”, јер реч ње ним је ди но мо же да зна чи сре ће с об зи-
ром на прет ход не сти хо ве 97–98: „На ша зе мља, ма ти ми ли о нах, / си на јед ног 
не мож’ вјен чат сре ћом:” Али, ме не је за ни ма ло ода кле је син таг ма „ча ша 
Хер ку ло ва”. По сле ду гог тра га ња, на шао сам ми то ло шку при чу у де лу Апо-
ло до ра Би бли о те ка, књи га 2, по гла вље V (пре вео на ја пан ски Ха ру ши ге Ко зу, 
1962), ко ја го во ри да је Хер кул, уз не ми рен же гом док је пу то вао Ли би јом, 
ода пео стре лу на бо га Сун ца Хе ли ја, а бог му је, га нут ње го вом од ва жно шћу, 
по да рио ве ли ки злат ни пе хар. Да ље ка же да је Хер кул у том пе ха ру, Сун че вој 
бар ки, пре пло вио Оке ан и да је у ње му пре ве зао Ха до вог би ка (стр. 99–101). 
Иако је та при ча ире ле вант на за ту ма че ње сти хо ва у пи та њу, ни сам мо гао а 
да је не по ми њем у на по ме ни, та ко да она гла си: „100 чашаХеркулова Злат ни 
пе хар ко ји је бог Сун ца Хе ли је дао Хер ку лу, нај ве ћем ју на ку грч ке ми то ло ги-
је, а при ча се да се он у њој пре ве зао пре ко Оке а на. Ка сни је је по стао на зив 
за ве ли ки пе хар за ви но ко ји под се ћа на мит о Хер ку лу. Из ре ка на здра ви ти 
ча шом Хер ку ло вом на ста ла је од ле ген де да је Алек сан дар Ма ке дон ски из-
не на да умро пи ју ћи ви но из та квог пе ха ра, а зна чи умре ти на вр хун цу мо ћи. 
Суд би на је чо ве ка да не мо же ужи ва ти у сре ћи и кад ју је згра био.”

На тај на чин, Та на ка и ја смо при ве ли кра ју свој за јед нич ки пре во ди лач-
ки по ду хват, она ко ка ко је Та на ка го во рио у Срп ском ПЕН цен тру по зи ва ју ћи 
се на Ан дри ће вог Го ју: „Ми смо учи ни ли све што смо мо гли и уме ли да ти 
пре во ди ус пе ју.”

Ма да мно ги за ми шља ју пре во ђе ње као уса мље нич ки по сао а пре во ди о-
ца као не ког чу да ка ко ји се ди у оса ми, за сто лом иза го ми ле књи га, у ствар но-
сти ни је та ко јер је у це лом про це су од пр ве стра ни це пре во да до штам па ња 
књи ге по треб на по моћ дру гих љу ди до бре во ље, и успех пре во ди о ца у мно-
го ме за ви си од са рад ње са њи ма. На сре ћу, то ком на шег је да на е сто го ди шњег 
ра да на пре во ђе њу Гор ског ви јен ца и Лу че ми кро ко зма, ми смо има ли по др-
шку и по моћ мно гих. Ов де тре ба спо ме ну ти, пре свих, по кој ног го спо ди на 
Ра шу Дра ку ло ви ћа, ко јег смо Та на ка и ја из ми ло ште зва ли До ра-сан. Он је 
још као ге не рал ни се кре тар Удру же ња из да ва ча и књи жа ра Ју го сла ви је про-
мо ви сао Ње го ша у Ја па ну, а ка сни је као осни вач Удру же ња за не го ва ње 
Ње го ше вог де ла сна жно по др жао на шу иде ју да Ње го ша пре ве де мо на ја-
пан ски. Ње му се при дру жио и го спо дин Ни ко ла Да мја но вић, са да та ко ђе 
по кој ни, ко ји је, као пред сед ник Управ ног од бо ра тог Удру же ња и Ње го ше-
ве за ду жби не, од пр вог да на на шег ра да пре у зео све бри ге око из да ва ња 
јед ног и дру гог спе ва на ја пан ском. Већ сам по ме нуо про фе со ре Ј. Де ре ти ћа, 
С. Сти јо ви ћа, А. Мла де но ви ћа и С. То мо ви ћа, ко ји су нам по мо гли сво јим 
зна њем у раз ја шња ва њу је зич ких и дру гих не до у ми ца ко је су ина че при сут-
не у ту ма че њу Ње го ше вих де ла још од Ре ше та ре вих вре ме на. При кра ју 
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на шег ра да на пре во ђе њу Гор ског ви јен ца, кад смо ис пи си ва ли по след ње 
ре до ве, до би ли смо љу ба зни по зив ми тро по ли та Ам фи ло хи ја да до ђе мо на 
Це ти ње и да у ми ру Це тињ ског ма на сти ра за вр ши мо по сао. За хва љу ју ћи 
ње го вој и љу ба зно сти игу ма на Лу ке и дру гих из мо на штва, мо гли смо да 
оби ђе мо и лич но ви ди мо ме ста ве за на за спев и ње го вог ауто ра: ма на стир 
Ком, Ри је ку Цр но је ви ћа, Че во, Ду пи ло, ма на стир Острог итд. То је мом ко-
ле ги Ка зуу Та на ки био ве лик под стрек за на ста вак ра да на пре во ђе њу Лу че 
ми кро ко зма а, уве рен сам, и за од лу ку да, по сле Лу че, на пи ше и би о гра фи ју 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Бо лест и пре ра на смрт су га, на жа лост, спре-
чи ли у оства ри ва њу тог пла на.
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Hiroši Jamasaki Vukelić

ON THE TRANSLATION OF THE MOUNTAIN WREATH AND  
THE RAY OF THE MICROCOSM  INTO JAPANESE

S u m  m a r y

The suc cessful tran sla tion of Nje goš’s The Mo un tain Wre ath and The Lay of the 
Mic ro cosm in to Ja pa ne se is a fru it of the jo int ef fort of two tran sla tors and the happy 
com bi na tion of the ir dif fe rent ex pe ri en ces, ap pro ac hes and in cli na ti ons. They ba sed the ir 
work on three prin ci ples: 1) to tran sla te a fi xed form of ver se as a fi xed form in Ja pa ne se, 
in this ca se, Ser bian non-symme tric de ca-sylla ble ver se in to a Ja pa ne se ver se of fo ur teen 
sylla bles (7/7); 2) to tran sla te “li ne for li ne”; 3) to tran sla te Nje goš’s po e tic lan gu a ge in to 
Ja pa ne se used con tem po ra ne o usly, that is in the 19th cen tury. For bet ter un der stan ding 
of the ver ses, tran sla tors wro te no tes as an ap pen dix to Ja pa ne se edi ti ons: 661 for The 
Mo un tain Wre ath and 291 for The Lay of the Mic ro co smos. The no tes ex pla in the me a-
nings of words and ex pres si ons, per sons men ti o ned in the ver ses, hi sto ri cal events as a 
bac kgro und, lo cal cu stoms, and the dif fe rent in ter pre ta ti ons by re se ar chers.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II
82„18”

Владимир Б. Осолник

АУТОРИ СРПСКИХ, ХРВАТСКИХ И  
СЛОВЕНАЧКИХ ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ 

О ЊЕГОШЕВОМ „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“ 
1900–1950

Овај рад раз ма тра књи жев но и сто ри о граф ске за пи се о пе сни штву 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша у пр вим ју жно сло вен ским штам па ним књи-
жев но и сто риј ским де ли ма срп ских, хр ват ских, сло ве нач ких (и дру гих) 
ауто ра то ком пр ве по ло ви не XX ве ка, ко ји су фор ми ра ли на уч не ста во ве 
о ви со кој умет нич кој вред но сти Ње го ше вог књи жев ног ства ра ња и ко ји 
го во ре о трај ној при сут ности Ње го ше ве ми сли и ре чи у књи жев но сти ма 
и исто ри ја ма књи жев но сти ју жно сло вен ских на ро да.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Цр на Го ра, пр ва по ло ви на 
XX ве ка, срп ска и ју жно сло вен ске књи жев но сти, на ци о нал ни ро ман ти зам, 
књи жев на исто ри ја

Пе тар II Пе тро вић Ње гош, цр но гор ски вла дар и ми тро по лит це тињ ски, 
је дан је од нај ве ћих европ ских ро ман ти чар ских пе сни ка. Ње го ва ми сао и 
ње го ва по е зи ја зна ча јан су део цр но гор ске, срп ске и ју жно сло вен ске ду хов не 
тра ди ци је, кул ту ре и умет но сти ре чи. По себ но је зна чај на ње го ва ’Цр но гор-
ска три ло ги ја’, на пи са на из ме ђу 1845. и 1847. го ди не, и штам па на у го ди на-
ма 1845 (’Лу ча ми кро ко зма’, Бе о град), 1847 (’Гор ски ви је нац’, Беч) и 1851 
(’Ла жни цар Шће пан Ма ли’, Три јест-За греб, „У Ју го сла ви ји“). 

 На ста ла из у зет ном сна гом Ње го ше вог ума и умет нич ког на дах ну ћа, 
ова књи жев на де ла по бу ди ла су ве ли ко ин те ре со ва ње срп ске, цр но гор ске и 
ју жно сло вен ске чи та лач ке јав но сти: кри тич ки су увек из но ва при ка зи ва на, 
опи си ва на, пре во ђе на, ту ма че на и пре штам па ва на. 

Та ко је то ком XIX ве ка на стао ве лик број за пи са, спи са, кри ти ка, сту ди ја 
и дру гих при ло га књи жев них кри ти ча ра, исто ри ча ра и те о ре ти ча ра, ко ји 
осве тља ва ју еле мен те ет но са, ето са и есте ти ке у Ње го ше вој умет нич кој ре чи. 
У пр вом пла ну оста ју сти хо ви ’Гор ског ви јен ца’, ка рак те ри стич ног Ње го ше вог 
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тек ста о бо је ви ма Цр но го ра ца за сло бо ду, ко ји га свр ста ва ју ме ђу ауто ре 
на ци о нал них ју нач ких ро ман ти чар ских епо ва Ива на Ма жу ра ни ћа, Гри го ра 
Пр ли че ва, Фран це та Пре шер на, Хри ста  Бо те ва, Вла ди сла ва Ка ћан ског, Си ме 
Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је (и дру гих пе сни ка). Због то га су Ње го ше ви тек сто-
ви на шли сво је ме сто у исто ри ја ма књи жев но сти свих ју жно сло вен ских и 
сло вен ских на ро да, по себ но Ср ба, Хр ва та, Сло ве на ца, Ма ке до на ца, Цр но-
го ра ца и Бу га ра.

Пр ве књи жев не ве сти код ју жно сло вен ских и дру гих европ ских на ро да 
за до би ле су на уч ни ка рак тер у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Ти пар ци јал ни 
при ло зи књи жев не исто ри о гра фи је во ди ли су ка ор га ни зо ва њу све о бу хват-
них на ци о нал них исто ри ја књи жев но сти; тај про цес по кре нуо је и фор ми-
ра ње срп ске на ци о нал не исто ри је књи жев но сти1 на свим ње ним раз ли чи тим 
по кра јин ским де сти на ци ја ма и у син хро ном од но су са по е зи јом, про зом, 
дра ма ти ком, ме мо ар ским, исто риј ским и ди дак тич ним спи си ма но вог до ба, 
уз ње го ва и уз де ла Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
Јо ва на Ха џи ћа, Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и др.

Као пр ви књи жев но и сто ри о граф ски текст код Хр ва та и Ср ба тре ба по-
ме ну ти „Па мјат ник му жем у сла вја но серб ском књи же ству слав ним“ Ла за ра 
Бо ји ћа (Бу дим 1812). По сле ње га, 1846. го ди не Јо ван Су бо тић об ја вљу је у 
Бе о гра ду исто ри о граф ски за пис „Не ке чер те из по вест ни це серб ско га књи-
же ства“2 и пр ви крат ко по ми ње Ње го ша.

Не што оп шир ни је о ње му пи ше Јо ван Ри стић 1852. у Бер ли ну, „Die ne u e re 
Li te ra tur der Ser ben“, ко ји ви со ко оце њу је Ње го ше во књи жев но де ло: „Виш је 

1 На рав но, по сто ја ло је ви ше слич них тек сто ва. Већ 1820. об ја вио је лист „Но ви не серб-
ске“ у Бе чу у ру бри ци „Књи же ство серб ско“ пр ви обим ни ји и син те тич ки на пи сан при каз 
тзв. ср бо-хор ват ске – илир ске књи жев но сти: „По гле ди на је зик и књи жев ност или ри че ску“ из 
пе ра Па вла Со ла ри ћа, на пи сан за тр шћан ски ча со пис „L’ os ser va to re tri e sti no“. („L’ os ser va to re 
tri e sti no, бр. 55; 6. V. 1820; ру бри ка Varieta, на слов „Cen ni so pra la lin gua e let te ra tu ra il li ri ca“. 
Пре вео Јев ти ми је По по вић. Об ја вље но у Бе чу 1820: Но ви не серб ске, До да так, бр. 92 и 93). 
Аврам Мра зо вић је го ди не 1821. на пи сао „Ру ко вод ство к сло вен ском кра сно ре чи ју“; Ге ор ги је 
Ма га ра ше вић је у „Ле то пису“ (ка сни је Ле то пис Ма ти це срп ске), Бу дим 1825, књ. I, увео при-
ка зе срп ске књи жев не про дук ци је. Па вел Ј. Ша фа рик је у Бра ти сла ви 1826. г. об ја вио пр ву 
це ло ви ту исто ри ју срп ске књи жев но сти: „Geschic hte der Sla wischen Sprac he und Li te ra tur 
nach al len Mun dar ten“ (Офен 1826), с ак цен том на раз до бљу од Об ра до ви ћа до Ка ра џи ћа. 
(На уч на сту ди ја би ла је осно ва за пост хум но из да ње Ша фа ри ко вог де ла Geschic hte der sud-
sla wischen Li te ra tur, Праг. Ву ка шин Ра ди шић је пре да вао о књи жев но сти и по е ти ци у Кра-
гу јев цу већ го ди не 1839; Ог њо слав Утје ше но вић-Остро жин ски је у Бе чу 1845. об ја вио свој 
„Увод за кра сно сло вје“ (’Ви ла Остро жин ска’, Беч 1845). (Д. Жив ко вић, „По че ци срп ске књи-
жев не кри ти ке“, Бе о град 1957). Це ло ви ти при ка зи исто ри је срп ске ли те ра ту ре би ли су већ 
по ме ну ти текст Па вла Ша фа ри ка, и ње гов „Ser bische Le se kor ner oder hi sto risch-kri tische 
Be le uc htung der ser bischen Mun dart“, Пе шта 1833 (из да ње је 1865. по но во при ре дио Ј. Ји ре чек 
у Пра гу); срп ска књи жев ност укљу че на је у пр вој исто ри ји књи жев но сти Сло ве на, у чу ве ну 
мо но гра фи ју А. Н. Пи пин / В. Д. Спа со вич, „Об зор ис то рии сла вјан ских ли те ра тур“, Санкт 
Пе тер бург 1865. и др.

2 Текст је штам пан и на не мач ком је зи ку у Бе чу 1850. г. под на сло вом „Eini ge Grund zu ge 
aus der Geschih te der Ser bischen Li te ra tur“.
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од свих срп ских пе сни ка сто ји не дав но пре ми ну ли цр но гор ски вла ди ка П. П. 
Ње гош, пра ви по ет ски дух, ко ји је на гла ву, по ред вла дар ске кру не, са сил-
ном сла вом на де нуо и пе снич ку. Гор ски ви је нац је ве ли чан ствен до мо вин ски 
спев...“3

Ње го ше во пе сни штво је на шло сво је ме сто и у пр вој књи зи сло ве нач ког 
исто ри ча ра књи жев но сти Ива на Ма цу на, штам па ној на сло ве нач ком је зи ку 
у Тр сту 1850, и на срп ском или хр ват ском је зи ку, „Крат ко кра со сло вје о пе-
снич тву са до да ним пре гле дом нај гла со ви ти их пе сни ках герч ких, рим ских, 
ро ман ских, ен глез ких, не мач ких и сла вен ских“, у За гре бу 1852,4 што све до-
чи о то ме да је Ње го ше ва по е зи ја већ ве о ма ра но би ла по зна та и из ван срп-
ских књи жев них то ко ва и је зич ких гра ни ца.

По ли тич ке, ми са о не и ли те рар не ју жно сло вен ске то ко ве у XIX ве ку 
во ди ла је оп ште при хва ће на ми сао да су сви Ју жни Сло ве ни истог по ре кла 
и ро да и да су Ср би и Хр ва ти је дан на род, са истом исто риј ском суд би ном 
и јед ним је зи ком.5 За то су се исто ри ча ри књи жев но сти са том ми шљу усме-
ра ва ли и на под руч ја је зи ка и ли те ра ту ре и тре ти ра ли срп ску и хр ват ску књи-
жев ност као јед но те ло, од но сно је дан ком плек сан ства ра лач ки и је зич ки 
ор га ни зам. Ва тро слав Ја гић, је дан од нај у глед ни јих хр ват ских и ју жно сло-
вен ских сла ви ста у Евро пи, спон та но је пи сао о Ње го ше вим сти хо ви ма не ко-
ли ко пу та: нај зна чај нији су исто ри о граф ски при ка зи Ње го ше вих књи жев них 
де ла у окви ри ма ју жно слов не ских књи жев но сти у че шком тек сту „Jiho slo-
vane. Literatura Ji ho slo va nuv u už šim smyslu (т. ј. Char va to-Sr buv)“, на пи са ном 
за углед ну ен ци кло пе диј ску еди ци ју Slov nik na učny (Pra ha 1865). Ње го шу је 
по све ће на ве ли ка па жња. „Гор ски ви је нац“ пред ста вља јед ну од нај леп ших 
умет нич ких пе са ма срп ских; аутор Ње го ша свр ста ва уз нај ве ћег ју жно сло-
вен ског пе сни ка Ива на Ма жу ра ни ћа. 

3 Аутор на ста вља тра ди ци ју европ ске кре а тив не, умет нич ке кри ти ке и исто вре ме но 
учвр шћу је ка рак те ри сти чан стил срп ске кри ти ке, пи са не у еле гант ном сти лу и би ра ним, 
есе ји стич ки ор га ни зо ва ним из ра зи ма и ре чи ма.

4 Из да ње у За гре бу усле ди ло је по сле сло ве нач ког из да ња из 1850. го ди не у Тр сту. 
5 Као Ко пи тар, Ка ра џић, Ми кло шич, Да ни чић, Ја гић и дру ги на уч ни ци, нпр. Ша фа-

рик, Сре зњев скиј, Le skien, Schle ic her, Ји ре чек, ко ји су про у ча ва ли је зич ку „ју го сло вен ску“ 
за јед ни цу, и Сто јан Но ва ко вић је био уве рен у по сто ја ње са мо јед ног на ро да и са мо јед ног 
је зи ка на срп ско хр ват ском/хр ват ско срп ском ге о граф ском под руч ју. При ли ком ту ма че ња 
пој ма „срп ске књи жев но сти“ у сво јој „Исто ри ји“ он пи ше: „За ге о граф ско под руч је, ко је сам 
узео за основ исто ри је срп ске књи жев но сти, од ре дио сам под руч је срп ског је зи ка... Под руч-
је срп ског је зи ка у овом су оби му од ре ђи ва ли баш сви на уч ни ци, ко ји су се до са да са тим 
пи та њем ба ви ли, као нпр. Вук /Ка ра џић/ и /Ђу ра/ Да ни чић од на ших, Ша фа рик, Ко пи тар, 
Ми кло шич и Шлај хер /Schle ic her/ итд. ме ђу стра ни ма. Ни је дан од углед них на уч ни ка у 
но ви је до ба ни је у на уч ним ства ри ма де лио хр ват ско од срп ског ни ти је то мо гу ће учи ни ти 
на на уч ној осно ви.“ Исти став по твр дио је са хр ват ске стра не, ка сни је, нпр., и Дра гу тин 
Про ха ска у свом уџ бе ни ку из 1921. г.: „Пре глед хр ват ске и срп ске књи жев но сти и огле ди“, 
За греб: „Хр ват ска је и срп ска књи жев ност јед на цје ли на, јер су Хр ва ти и Ср би је дан на род 
исто га под ри је тла и је зи ка. Хр ва ти и Ср би жи вља ху у про шло сти оди је ље ни јед ни од дру-
гих, раз дво је ни цр квом и др жа вом, па је сто га њи хов дру штве ни жи вот раз ли чит, а та кав 
жи вот про из вео је и раз ли чи ту књи жев ност“.
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Убр зо по сле пр ве исто ри је оп ште књи жев но сти (1850) и пр ве исто ри је 
сло вен ских књи жев но сти (1865) на ста ла је пр ва „Исто ри ја срп ске књи жев но-
сти“ (Бе о град 1867) Сто ја на Но ва ко ви ћа (до пу ње но из да ње 1871). Ме ђу срп-
ским пе сни ци ма опи сан је и Ње гош: Но ва ко вић ви со ко оце њу је ње го во осло-
бо ди лач ко, по ли тич ко и кул тур но-умет нич ко де ло. На гла ша ва пе сни ко ву 
на да ре ност, сло бо до љу би вост, ро до љу бље, па три о ти зам, пе снич ка де ла. 

О вред но сти Ње го ше ве по е зи је и епо ва да је ви со ко ми шље ње, али ипак 
на гла ша ва из у зет ност „Гор ског ви јен ца“: „Та ко је цр но гор ски вла ди ка у сви-
ма сво јим де ли ма пе вао жи вот и ви те штва цр но гор ска. То је глав на те ма и 
ме та у сви ма де ли ма Ње го ше вим, али се она по гла ви то и у нај леп шим бо ја-
ма и сли ка ма ис ка за ла у Гор ском ви јен цу. То ће де ло оста ти као ве чи ти спо мен 
по јет ско га да ра не у мр ло га вла ди ке црно гор ског.

У тим сли ка ма цр та се и ка рак те ри ше цр но гор ски жи вот и ка рак тер 
као у огле да лу, око њих је ујед но упле те на ту га за про шло шћу, и ту жне а 
пу не ро до љу бља и осе ћа ња ре флек си је о са да шњо сти, ко јих ра ди је де ло 
ње го во по ста ло што је ван ђе ље ро до љу би вих и за бу дућ но шћу сво га на ро да 
за ми шље них си но ва срп ских“.

Но ва ко ви ћев по глед на Ње го ша и „Гор ски ви је нац“ одн. ње гов књи же-
во и сто ри о граф ски по сту пак био је при хва ћен у ши ро кој чи та лач кој јав но сти 
и у кру гу по зна ва ла ца књи жев но сти; књи жев на де лат ност це тињ ског ми-
тро по ло та на сли чан је на чин опи са на у за пи си ма нај у ти цај ни јих лич но сти 
то га вре ме на Те о до ра Па вло ви ћа, Су бо ти ћа, Ри сти ћа, Ву ка Вр че ви ћа, Ни-
ћи фо ра Ду чи ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ми те Ра ки ћа, То до ра Не дељ ко ви ћа, 
Све то за ра Мар ко ви ћа, Све ти сла ва Ву ло ви ћа и др.

У књи жи ци Ива на Фи ли по ви ћа „Крат ка по ви ест књи жев но сти хр ват ске 
и срп ске“, штам па ној у За гре бу 1875. г. Ње го шу је по све ће но ре ла тив но ма ло 
про сто ра, нпр. ко ли ко и Ј. Су бо ти ћу или Јок си му Но ви ћу. Ви ше про сто ра 
на ме нио му је хр ват ски исто ри чар књи жев но сти Ђу ро Шур мин у члан ку за 
че шки Ot tuv slov nik na učny (Праг 1898): „Ji ho slo va ne. Li te ra tu ra“, ко ји по твр-
ђу је чвр сте уза јам не ве зе ме ђу сло вен ским књи жев но сти ма. Раз ли ка из ме ђу 
Шур ми но вог и Ја ги ће вог че шког при ка за Ње го ше вог де ла ле жи у Шур ми-
но вом на гла ша ва њу псе у до кла си ци стич ких по ла зи шта у Ње го ше вом де лу: 
Шур мин сма тра да цр но гор ски пе сник на ста вља по е зи ју Лу ки ја на Му шиц-
ког и да пе ва под ути ца јем свог учи те ља, С. Ми лу ти но ви ћа-Са рај ли је: Ње гош 
при ка зу је исто риј ске до га ђа је у пе сма ма, ис пе ва ним у на род ном ду ху; до да је 
им еле мен те из кла сич не ми то ло ги је. Исти аутор у обим ној, ле по опре мље-
ној на ци о нал ној исто ри ји ју жно сло вен ских књи жев но сти срп ско хр ват ског/
хр ват ско срп ског је зич ког из ра жа ја под на сло вом „По ви јест књи жев но сти 
хр ват ске и срп ске са 21 ис пра вом и са 70 пор тре та. На пи сао Ђу ро Шур мин“ 
(За греб 1898), пре ци зни је је при ка зао Ње го шев жи вот и де ло. 

Зна ча ју пе сни ка од го ва ра и обим при ло га: спа да ме ђу нај о бим ни је у 
це лој књи зи. 
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Шур мин је у свом хр ват ском из да њу про ме нио основ ну де тер ми нант ну 
озна ку Ње го ше ве по е зи је из псе у до кла си ци стич ке у на род ну, са вре ме ну и 
жи ву. Као основ ну вред ност Ње го ше ве по е зи је на гла ша ва њен до при нос 
об ли ко ва њу на ци о нал не по е ти ке и на ци о нал не срп ске књи жев но сти као 
зна чај ног де ла ју жно сло вен ског умет нич ког књи жев ног ства ра ла штва: „Са 
Пе тро ви ћем је сту пи ла Цр на Го ра за пра во у књи жев но ко ло, што се сва ким 
да ном све ви ше ши ри“.

Ци ти ра ном афир ма ци јом Ње го ше ве до мо ви не Цр не Го ре у ути цај ним 
Шур ми но вим тек сто ви ма и ње го вом по твр дом из у зет не суд би не и пе снич ког 
та лен та Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша не за вр ша ва ју се за пи си о цр но гор ском 
пе сни ку, вла да ру и вла ди ци. По ме ну тим тек сто ви ма то ком XX ве ка при дру-
жи ће се хи ља де но вих за пи са. Сви они уте ме ље ни су у ци ти ра ним ми сли ма 
и кон ста та ци ја ма ов де по ме ну тих углед них ауто ра, од но сно у њи хо вим књи-
жев но и сто риј ским де ли ма.

Пр во ме сто ме ђу углед ним књи жев но и сто риј ским сту ди ја ма, об ја вље-
ним у XX ве ку, при па да мо но гра фи ји Јо ва на Гр чи ћа, „Исто ри ја срп ске књи-
жев но сти“ штам па ној 1901. или 1903. го ди не у Но вом Са ду. Слич но Шур-
ми но вој ле пој фи ло ло шко-исто риј ски кон ци пи ра ној исто ри ји књи жев но сти 
на ро да Ср бо-Хр ва та ли ков но је бо га то опре мље на: до ми нан тан је на ци о нал-
но-исто риј ски ин те рес. У тој књи зи, ко ја у оп шир ним по гла вљи ма пред ста-
вља по је ди не ауто ре и у пот по гла вљи ма до но си еле мен те њи хо вог жи во та 
и ра да пр ви пут на ла зи мо спи сак свих Ње го ше вих књи жев них де ла и ажу ран 
спи сак за пи са о њи ма (одн. о ње му), иза бра не и са же те ци та те, на во де раз ли-
чи тих ком пе тент них по гле да на цр но гор ског пе сни ка и књи жев но кри тич ких 
оце на ње го ве по е зи је. 

Гр чић на во ди би бли о гра фи ју, про ши ру је по дат ке о Ње го ше вом жи во ту; 
крат ко пред ста вља са др жа је ње го вих књи жев них де ла, по све те и уз о ре: на-
ро чи то на гла ша ва њи хо ве пе снич ке вред но сти; „Гор ски ви је нац“ при ка зу је 
као Ње го ше во нај бо ље књи жев но де ло и опре де љу је се пре ма до та да не ре-
ше ном пи та њу о жан ров ској су шти ни де ла: свр ста ва га у умет нич ку књи жев-
ност, у аутор ску ли те ра ту ру, и у ње ним окви ри ма у дра ма ти ку. 

И он на гла ша ва не књи жев не еле мен те као нај ви шу вред ност Ње го ше вог 
пе сни штва: ети ка, идеј ност, па три о ти зам, ко ји на по чет ку XX ве ка још увек 
до ми ни ра ју над књи жев ним и естет ским ком по нен та ма са мог тек ста6. 

Ови Гр чи ће ви по гле ди ути ца ли су на ка сни је срп ске књи жев не хи сто-
ри о гра фе Па вла По по ви ћа (1909), Јо ва на Скер ли ћа (1809-12/14) и Ан дру Га ври-
ло ви ћа. Га ври ло вић је на ста вио Но ва ко ви ће во „струч но књи жев но-исто риј ско 

6 У Гр чи ће вом тек сту на ла зи мо емо тив но на гла ша ва ње естет ских ка рак те ри сти ка 
де ла, нпр.: (за „Лу чу“) „У том ве ли чан стве ном спе ву...“; (за „Ви је нац“)... „Ње го шев нај леп ши 
спев, ве ли чан стве ни Гор ски ви је нац...“; „... див ном је пе снич ком исти ном оцр тан ка рак тер 
Цр но го ра ца...“; „...Гор ски ви је нац је са дру ге стра не пун ве ли чан стве них ми сли, иде ја и осе ћа ја, 
ис ка за них свр ше ним сти хо ви ма, и сто га је јед но од нај бо љих де ла у срп ској књи жев но сти...“.
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пре тре са ње ра да на по је ди ним стру ка ма књи жев но сти“ и при пре мио из да-
ње „Исто ри је срп ске и хр ват ске књи жев но сти на род но га је зи ка са по го во ром 
о бу дућ но сти књи жев не за јед ни це“ (Бе о град 1910) (и ви ше пу та по но вље но, 
1913, 1927, 1965). Ње го ше во књи жев но де ло је ста вио из над дру гих; пр вен-
ство у по е зи ји до де ље но је С. Ми лу ти но ви ћу и Ње го шу; ви со ко је оце њен 
пе сник И. Ма жу ра нић. 

Га ври ло вић исто ри о граф ски пре мо шћу је два ве ка и свр ста ва Си му Ми-
лу ти но ви ћа уз Ду бров ча ни на Џи ва Гун ду ли ћа (исто риј ски еп ’Осман’, Ду-
бров ник 1628); на гла ша ва Ми лу ти но ви ћев кла си ци зам и об на вља Гун ду ли-
ће ву хри шћан ску ми сао; Ње гош је њи хов уче ник и на ста вљач бор бе них, 
осло бо ди лач ких иде ја и уз ви ше них по ет ских ми сли. Ви со ко це ни Ње го ше во 
пе снич ко де ло, по себ но „Гор ски ви је нац“. 

Књи жев но-исто риј ским до ку мен то ва ним са зна њи ма и ана ли зом Ње-
го ше вог жи во та, ње го ве сре ди не и ње го вих књи жев них де ла, са ода бра ним 
при ме ри ма из Ње го ше вих тек сто ва, Га ври ло вић је опи са о спе ци фи ке Ње го-
ше вог сти ла и је зи ка7. 

Не ко ли ко го ди на ка сни је, у по зна тој и це ње ној књи жев но и сто ри о граф ској 
мо но гра фи ји Јо ва на Скер ли ћа „Исто ри ја но ви је срп ске књи жев но сти“ цр но-
гор ски је пе сник при ка зан још ком плек сни је. На пи са на 1911-1912. це ла књи га 
је об ја вље на 1914. у Бе о гра ду и ва жи за пре лом но де ло у срп ској књи жев ној 
исто ри ји; срп ски сла ви сти8 књи жев ну кри ти ку де ле на три раз до бља: пре 
Ву ка Ка ра џи ћа; од Ву ка до Све то за ра Мар ко ви ћа; од Мар ко ви ћа до Јо ва на 
Скер ли ћа. Из опи си ва ња или при ка зи ва ња „са др жи не“ де ла и есе ји стич ки 
ма што ви тог об ли ко ва ња апри ор них књи жев но-кри тич ких ста во ва, одн. од 
оп ште на ци о нал не ду хов не исто ри је Скер лић је учи нио ко рак на пред, ства ра-
ју ћи на ци о нал ну срп ску исто ри ју умет но сти ре чи: умет нич ка књи жев на де ла 
је не раз дво ји во и те сно по ве зао са то ко ви ма вре ме на и ло ци рао их у ши ре 
књи жев но у мет нич ке окви ре њи хо вих епо ха; увео је ва же ће хи сто ри о граф ске 
књи жев но и сто риј ске ка те го ри је: си сте мат ско кла си фи ко ва ње са др жа ја, ком-
па ра ци је, пси хо ло шки ви дик, утвр ђи ва ње и де фи ни ци ју књи жев них ро до ва 
и вр ста, мо ти ва, ка рак те ри сти ка, спе ци фи ке сти ла, је зи ка, опи се су шти не 
де ла и по је ди них књи жев них ли ко ва; при том Скер лић на гла ша ва ори ги нал-
ност ин ди ви ду ал ног ства ра ња и ти ме зна чај но ути че на сле де ће ге не ра ци је.

Сво јим књи жев но-исто ри о граф ским ана ли тич ким при сту пом Скер лић 
је та ко по стао пр во пе ро срп ске на уч не исто ри је књи жев но сти и књи жев не 
те о ри је, ком пле мен тар не европ ским ме то до ло шким то ко ви ма.

7 Ути цај ње го вих ми сли о на ве де ним еле мен ти ма Ње го ше ве умет нич ке ре чи и о пе-
снич ком де лу уоп ште при ме тан је у књи жев но и сто риј ским ра до ви ма ње го вих на след ни ка, 
нпр. у сту ди ја ма не мач ког сла ви сте Ger har da Ge se man na.

8 На при мер у еди ци ји ’Срп ска књи жев ност у књи жев ној кри ти ци’, књи га XII, Књи-
жев на кри ти ка, Бе о град 1966.
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Нео бич но је да је Скер лић, ко ји ни је био на кло њен ни сред ње ве ков ним 
ре ли ги о зним тек сто ви ма, ни усме ној на род ној по е зи ји, ни ро ман ти зму, Ње-
го ше вом раз до бљу и ње го вом це ло куп ном књи жев ном де лу ипак дао зна-
чај но, чак пре лом но ме сто у исто ри ји срп ске но ви је књи жев но сти. Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша ста вио је, уз Си му Ми лу ти но ви ћа, у пред ро ман ти чар ско 
раз до бље и оба пе сни ка ви со ко оце нио.

Ипак, ви ше па жње и ве ћи зна чај за раз вој на ци о нал не кул ту ре, је зи ка 
и књи жев но сти по све тио је дво ји ци ста ри јих срп ских књи жев них пре га ла ца, 
Ди ми три ју одн. До си ти ју Об ра до ви ћу и Ву ку Ст. Ка ра џи ћу9. 

„Цео Гор ски ви је нац ис пе ван је у све ча ном и ви со ком то ну нај ви ше 
по ет ске ин спи ра ци је, у њ је Ње гош унео сав свој дух и це лу сво ју ду шу, сво ју 
де тер ми ни стич ку и пе си ми стич ку фи ло зо фи ју, свој бол чо ве ка, ко ји се бо ри 
на пу чи ни суд би не, свој ду бок па три о ти зам и сна жну ве ру у срп ски на род. 

Стил је си лан и дра ма ти чан, је зик бо гат, чист, афо ри сти чан, жи во пи сан, 
из ра зит, сти хо ви зби ве ни, ме тал ни, пу ни сна ге и из ра за“. Да ље Скер лић 
на во ди сва до та да шња из да ња (ћи ри ли цом и ла ти ни цом) и пре во де „Гор ског 
ви јен ца“ на стра не је зи ке. На кра ју свог при ло га за пи су је че сто за бо ра вља-
ну ми сао да су Ње го шев и Ма жу ра ни ћев спев већ од свог по стан ка по ста ли 
„за јед нич ко де ло срп ске и хр ват ске књи жев но сти, јед на књи га ко ја ве зу је 
обе књи жев но сти на ше га је зи ка“. И да ље: „ ... срп ска књи жев ност, ка да има 
да изи ђе пред стра ни свет не ма да по ка же ни шта ве ће, ори ги нал ни је и леп ше 
не го што је Гор ски ви је нац“.

У сло ве нач ком ча со пи су ’Slo van’ (Љу бља на 1914) Скер лић не што ка сни-
је по но во на гла ша ва ви со ке вред но сти Ње го ше ве по е зи је и ње го ву ду бо ку 
при пад ност сво ме на ро ду: „Он је имао ви ше уну тра шњег жи во та и ду хов не 
ду би не но ије дан срп ски пе сник; то је нај ми са о ни ји чо век, нај бо ља фи ло зоф-
ска гла ва, нај ја чи и нај ду бљи дух ме ђу сви ма срп ским пи сци ма. Он је пе сник 
тра ги ке ми сли, нај ви ше ре флек сив не по е зи је и ли ри ке ду ха. То је пе сник на-
род ни у нај ви шем сми слу ре чи, ко ји је ду бо ко осе тио и сил но из ра зио це лу 
срп ску ра су, унео у се бе, уну тра раз ра дио и као цвет раз вио осо би не срп ског 
на ци о нал ног ду ха и за то остао пе сник ели те и пе сник пу ка, та ко да га да нас 
уче ни љу ди из у ча ва ју а прост на род зна на па мет, као што је слу чај са истин ски 
ве ли ким пе сни ци ма свет ске књи жев но сти. Он је и пе сник на ци о нал не енер-
ги је и сна ге, пе сник на род не ду ше, на род ни пе сник у нај ви шем сми слу ре чи“.

Че ти ри го ди не по сле ове чу ве не Скер ли ће ве ’Исто ри је’, у За гре бу је 
1916. штам па на ком плет на исто ри ја срп ске и хр ват ске књи жев но сти Да ви да 
Бог да но ви ћа „Пре глед књи жев но сти хр ват ске и срп ске“ (I-II). 

9 Скер лић сма тра да је „Гор ски ви је нац“ „... кру на пе снич ког ства ра ња Ње го ше ва, 
глав но де ло ње го во...“, да га је Ње гош „ра дио са осо би том љу ба вљу, вр ло па жљи во“, да је „у 
ње га унео сво је нај ви ше спо соб но сти...“, да је „Ви је нац“ „син те за Ње го ше ва ду ха и ра ни јег 
пе снич ког ра да...“, да „пе сник на ци о на лист иде за јед но са пе сни ком ми сли о цем“, те да је 
„це ло де ло склад на ме ша ви на из ме ђу на род не умет но сти и ре флек сив не по е зи је“.
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Упо ре ђи ва ње по ме ну тих књи жев но и сто ри о граф ских тек сто ва са свим 
ја сно по ка зу је раз ли чи те по гле де на књи жев на пи та ња та да шњег вре ме на, 
уоч љи ве раз ли ке ме ђу схва та њи ма о уло зи и за да ци ма књи жев но сти, књи-
жев не кри ти ке и исто ри је књи жев но сти, ко ји су се фор ми ра ли у пр вим ју жно-
сло вен ским цен три ма кул ту ре и на у ке, под окри љем Све у чи ли шта у За гре бу 
и Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

При ступ је у осно ви остао сро дан: по зи ти ви зам, ду хов на исто ри ја, фи-
ло ло шки ме тод, ро ман ти чар ска пер цеп ци ја исто ри је на ци је, при пи си ва ње 
ве ли ког зна ча ја идеј ном, исто риј ском, кон сти ту тив но-на ци о нал ном из ра зу 
и је зич ким од ли ка ма тек ста; Скер ли ћев пси хо ло шко про ду бље ни по глед и есте-
тич ки пре трес код Бог да но ви ћа се из ра жа ва не што скром ни је, кроз обим-
ни је ин тер пре та ци је тек ста и са мно го број ним ци та ти ма из Ње го ше вог де ла. 

Ипак, оба по ступ ка во де у ско ро пот пу но јед на ке оце не књи жев них 
де ла и та лен та ауто ра, и јед на ке кон ста та ци је о не по но вљи во сти, из у зет ном 
зна ча ју и ви со кој вред но сти „Гор ског ви јен ца“.

По сле I свет ског ра та мо но граф ске ра до ве на по љу исто ри је књи жев но-
сти на ста вио је Дра гу тин Про ха ска, нај пре сво јим не мач ким, а за тим и у два 
хр ват ска из да ња о срп ско хр ват ској/хр ват ско срп ској књи жев но сти: „Пре глед 
хр ват ске и срп ске књи жев но сти и огле ди“ (За греб 1921) (по но вље но 1923. и 
1929). У уво ду аутор на гла ша ва зна чај еле ме на та књи жев не кри ти ке, „дру-
штве не осно ве“, „књи жев не зна чај ке“ „оп че по гле де“, а био-би бли о граф ске 
по дат ке по ме ра у по за ди ну. Свој син те тич ки при ступ до пу њу је со ци о ло шким 
еле мен ти ма.

У раз до бље по сле об ја вљи ва ња Бог да но ви ће вих и Про ха ски них књи-
жев но и сто риј ских тек сто ва спа да ју из да ња и по нов но штам па ње (шест из-
да ња) књи га Па вла По по ви ћа10, у ко ји ма је ино стран ству, и ши рој јав но сти, 
при ка зи вао це ло ви ту „ју го сло вен ску“ књи жев ност. Од пр вог из да ња (1915, 
Же не ва) П. По по вић је до пу ња вао при ка зе књи жев но сти ју жно сло вен ских 
пле ме на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ис так ну та де ла и ауто ре. Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша свр стао је у срп ску књи жев ност, а „Гор ски ви је нац“ по ре ди са 
Ес хи ло вим „Пер си јан ци ма“; сма тра га за ’не у спео’ по ку шај пи са ња ан тич ке 
дра ме. Лич ност Ње го ше ву озна ча ва као Ти та на и као Про ме те ја11.

По зи ти ви стич ки за сно ва ном књи жев но и сто риј ском усме ре њу П. По по ви-
ћа су про тан је био ду хов но-исто риј ски при ступ Бо шка То ки на, јед ног од срп ских 
од но сно ју жно сло вен ских ауто ра, ко ји су сво је сла ви стич ке сту ди је пи са ли 

10 Па вле По по вић, „Ју го сло вен ска књи жев ност, Књи жев ност Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца“; Дру го из да ње, Cam brid ge, En gland 1919. Аутор је текст ви ше пу та ме њао и до пу ња вао. 
Ре до ви о Ње го шу и ње го вом књи жев ном де лу оста ли су пак не про ме ње ни од 1919. до 1931. 
го ди не: „...пе сник је ве ћи од Бран ка /Ра ди че ви ћа/, мно го ве ћи, нај ве ћи срп ски пе сник: то је 
Пе тар Пе тро вић-Ње гош“.

11 „Све што је осе ћао и ви део, Ње гош је унео у то де ло. Цео свој лич ни ро ман за ко пао 
је ту. А то је ро ман јед ног ци ви ли зо ва ног вла да ра над на ро дом по лу вар вар ским, јед ног фи-
ло со фа у сре ди ни не зна ли ца и не про све ће них.... реч ју, јед ног око ва ног Про ме те ја...“.
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у ино стран ству и за ино стран ство. Он је у Фран цу ској, у Па ри зу, 1918. г. 
на пи сао са жет „Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти“ као увод у оп шир ну 
ан то ло ги ју ју го сло вен ске по е зи је „An to lo gie des yugo sla ves con tem po ra ins“, 
где на гла ша ва „...ди на ми зам – про чи шће ни ро ман ти зам...“ ју жно сло вен ских 
књи жев них ства ра ла ца.

О Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу по хвал но пи ше да је „пе сник фи ло соф“ 
и пр ви ме ђу мно го број ним ве ли ким ства ра о ци ма и умет ни ци ма-уса мље ни-
ци ма: „пр ви од ју го сло вен ских оса мље ни ка“.

Го ди не 1923. у Бе о гра ду је об ја вље на но ва „Исто ри ја срп ске књи жев-
но сти“ Ти хо ми ра Осто ји ћа, ко ји ће пр ви при хва ти ти књи жев но-исто риј ски 
тер мин „на ци о нал ни ро ман ти зам“ у од ре ђи ва њу ка рак те ра спе ци фич не по-
ја ве у ју жно сло вен ским књи жев но сти ма то ком пр ве по ло ви не XIX ве ка, у 
пе ри о ду европ ског ин ди ви ду ал ног ро ман ти зма12.

Кроз Осто ји ће ву „Исто ри ју“ на ста вља се фи ло ло шко-по зи ти ви стич ки 
при ступ у срп ској исто ри ји књи жев но сти; угле дао се на Скер ли ћа. Раз ма тра-
њу Ње го ше вог „Гор ског ви јен ца“ по све ћа на је ве ли ка па жња: Ње гош је био 
пр ви пе сник, ко ји је до ма ће мо ти ве и гра ђу об ли ко вао са мо стал но и умет нич-
ки. Од на род не тра ди ци је усме ног опе ва ња исто ри је Ње гош је на пра вио ко рак 
да ље, до сег нуо ви ше, и ство рио фи ло зоф ско ми са о но еп ско-лир ско де ло 
„Лу ча ми кро ко зма“, на пи сао „Гор ски ви је нац“, ње го во ’нај бо ље књи жев но 
де ло’, и дра му „Ла жни цар Шће пан Ма ли“. 

Пот пу но јед на ко ви со ко ме сто да ју Ње го ше вим књи жев ним оства ре-
њи ма Ми лан Ћу ко вић, „Чи тан ка са те о ри јом књи жев но сти“ (Са ра је во 1933), 
и Мил ко По по вић, „Пре глед сло вен ских књи жев но сти“ (За греб 1925); о „Гор-
ском ви јен цу“ у сво јим по пу лар ним при ка зи ма на ме ње ним ши ро ком кру гу 
јав но сти крат ко за пи су ју већ по зна те, го ре по ме ну те ста во ве.

О срп ској ли те ра ту ри и на род ном ства ра ла штву на Хе мо су/Бал ка ну 
(пре све га о усме ној епи ци) пи сао је и оду ше вље ни по што ва лац Ње го ше вог 
„Гор ског ви јен ца“ не мач ки сла ви ста Ger hard Ge se mann, аутор син те тич ки на-
пи са не исто ри о граф ске мо но гра фи је на не мач ком је зи ку: „Die Ser bo kro a tische 
Li te ra tur“ (Потс дам 1930). У њој Ње го ше вом књи жев ном де лу по све ћу је по-
себ ну па жњу: ње го ва књи жев на оства ре ња свр ста ва у сам врх умет нич ког 
до ме та (ме ди те ран ске) ди нар ске па три јар хал не ју нач ке пе сме и ви со ко их 
це ни. 

Код об ли ко ва ња сво јих ста во ва о Ње го ше вој по е зи ји Ge se mann се осла ња 
на мно го број не ко мен та ре Ми ла на Ре ше та ра и кон ста та ци је во де ћег кру га 
срп ских књи жев них кри ти ча ра, Ј. Скер ли ћа и бра ће По по вић: у ве ли кој ме ри 
пре у зи ма њи хо ве књи жев но и сто риј ске по гле де на срп ску на ци о нал ну књи-
жев ност.

12 Сло ве нач ки про фе сор Иван При ја тељ 1903. г. тим тер ми ном је озна чио умет нич ко 
ства ра ње, од но сно раз до бље у син хро ном раз во ју срп ске и хр ват ске, ма ке дон ске, бу гар ске 
и сло ве нач ке књи жев но сти у вре мен ском тра ја њу европ ског ро ман ти зма.
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Сле де ћи ју жно сло вен ски књи жев но-исто риј ски на ци о нал ни пре гле ди 
књи жев но сти ни су из ве шта ва ли о Ње го ше вом „Гор ском ви јен цу“; нпр. књи ге 
„Из ју го сло вен ске књи жев но сти“ Ђор ђа Ан ђе ли ћа (Бе о град 1931), и „Крат ки 
пре глед хр ват ске и срп ске књи жев но сти. За сло ве нач ку омла ди ну при ре дио 
То мо Је др ли нић. Љу бља на 1932“, Ње го ша уоп ште не по ми њу. 

Ма те Ује вић, пр ви хр ват ски исто ри чар књи жев но сти, ко ји ни је ви ше 
при ста јао на ту ма че ње да су Ср би и Хр ва ти је дан на род те да го во ре је дан, 
одн. исти је зик, у сво јој књи зи „Хр ват ска књи жев ност“ (За греб 1932), склад но 
сво јим по гле ди ма на ју жно сло вен ске на ро де, те ри то ри је и је зи ке, Ње го ша не 
убра ја ме ђу хр ват ске пе сни ке; сло ве нач ки аутор Фра њо По ља нец, у ре пе ти-
то ри ју „Хи сто ри ја ста ре и сред ње ју го сло вен ске књи жев но сти с пре гле дом 
на род не књи жев но сти“ (Са ра је во 1932) (по но вље но у За гре бу 1937. и 1939), 
ко ји се за вр ша ва пре књи жев не епо хе ро ман ти зма и по ја ве пе сни ка Ње го ша, 
ни је га ни мо гао при ка за ти. Усле ди ла је крат ка „Slov stve na zgo do vi na Slo ven-
cev, Hr va tov in Sr bov“ Ива на Пре гља и Фран це та Том ши ча (Љу бља на 1938), 
ко ја Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и „Гор ски ви је нац“ је згро ви то пред ста вља: 
„Gor ski ve nec je naj viš je in naj lep še Nje go še vo de lo in is to ča sno naj po memb nej še 
de lo vse srp ske knji žev no sti ... De lo je sklad na zmes dra me, epa in li ri ke...“.

Сле де ћу ком плек сну исто ри ју књи жев них де ла на срп ском је зи ку, на-
ме ње ну фран цу ској јав но сти, на пи сао је Ми лош Сав ко вић (Па риз 1939).13

У по зи ти ви стич ки за сно ва ном тек сту раз ма тра ју се и Ње го шев жи вот 
и де ло, на ро чи то „Гор ски ви је нац“. Аутор нај пре опи су је ње гов др жав нич ки 
пут, лич ну жи вот ну дра му, за тим на да ре ност пе сни ка и ње го ва књи жев на 
де ла: „Лу чу ми кро ко зма“ – тра же ње Бо га као Ло го са; „Гор ски ви је нац“ – 
Ње го шев култ па три о ти зма и бор бе као је ди ног ча сног на чи на жи во та на 
Зе мљи; дра му „Ла жни цар Шће пан Ма ли“ – исто риј ски текст о на па ће ној 
сло вен ској хри шћан ској до мо ви ни.

По след ња књи жев но и сто риј ска сту ди ја на ци о нал не цр но гор ске и срп-
ске књи жев но сти ко ја је на ста ла пре пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, је 
де ло Три фу на Ђу ки ћа „Пре глед књи жев ног ра да Цр не Го ре“ (Це ти ње 1951). 
То је ујед но и пр ва књи га на ци о нал не цр но гор ске исто ри је књи жев но сти: 
до но си на уч ну пре зен та ци ју цр но гор ских пе сни ка и пи са ца, одн. књи жев них 
де ла на ста лих на цр но гор ском тлу. 

Аутор је аутен тич но и ана ли тич ки пред ста вио цр но гор ске по гле де на 
књи жев ност и на Ње го ше во пе сни штво, али сво ју ис црп ну мо но гра фи ју о 
цр но гор ској књи жев но сти, ко ја је на ста ја ла ду жи низ го ди на, због ак ту ал них 
по ли тич ких при ли ка, по тен ци ра ног ју го сло вен ства и до ми нант ног срп ства 
ни је ти ту ли рао Исто ри ја цр но гор ске књи жев но сти, на ци о нал ним име ном 
Ње го ше ве и сво је до мо ви не. Са др жај је по де лио у три де ла: на „До ба пре 
Ње го ша“, „Ње го ше во до ба“ и „До ба по сле Ње го ша“. 

13 Фран цу ско из да ње ка сни је је пре ве де но на срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски је зик 
под на сло вом „Ју го сло вен ска књи жев ност“, Бе о град 1954, и ја се на ње га ов де по зи вам.
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Та квом струк ту ром им пли цит но је од ре дио из у зе тан зна чај це лог Ње-
го ше вог књи жев ног де ла за цр но гор ску на ци ју, кул ту ру и јав ност пре не го 
што је за пи сао пр ве ре до ве, од но сно кри тич ке ми сли и на уч но ана ли тич на 
са зна ња о ње му у нај о бим ни јем одељ ку те вред не и зна чај не књи ге. 

Ци ти ра ни на уч ни тек сто ви еми нент них ју жно сло вен ских сла ви ста, 
њи хо ви ар гу мен ти и са зна ња, не дво сми сле но и ви ше стру ко по твр ђу ју ви-
со ке умет нич ке вред но сти књи жев них де ла цр но гор ског, срп ског и ју жно-
сло вен ског пе сни ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.
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Vla di mir Osol nik

NJEGOŠ AND THE SOUTH SLAVS

S u m  m a r y

Pa per pre sents over vi ew of sci en ti fic texts abo ut epic po ems, lyric ver ses and dra mas 
of Mon te ne grin po et, bis hop and ru ler Pe tar II Pe tro vić Nje goš (1813-1851) aut hor of fa mo us 
tri logy (Lu ča Mi kro ko zma, La žni car Šće pan Ma li, Gor ski vi je nac) writ ten and prin ted 
in Bel gra de (1845); Vi en na (1847) and Za greb (1851). 

Pe tar II Pe tro vić Nje goš was a dis tinct So uth Sla vic thin ker and phi lo sop her. His works 
we re pre sen ted in early Ser bian, Cro a tian, Slo ve nian and ot her tex tbo oks co ve ring the 
hi story of li te ra tu re and he re are pre sen ted so me works of di fe rent a u tors in the pe riod 
from 1900 till 1950.
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His ro man tic epic po em Gor ski Vi je nac (Mo un tain Wre ath) is pra i sed as Mon te ne-
grin and Ser bian na ti o nal epos and as one of the hig hest ac hi e ve ments in the Mon te ne grin, 
Ser bian and So uth Sla vic li te ra tu res.

Key words: Cr na Go ra (Mon te Ne gro), Pe tar II Pe tro vić Nje goš, Ser bian and So uth 
Sla vic li te ra tu res, first half of 20th cen tury, hi story of li te ra tu re, na ti o nal ro man tic pe riod
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II
821.163.41-13

Предраг Палавестра

ПЕСМА О ЊЕГОШЕВОЈ СМРТИ

Пре не ких ше зде сет го ди на, док сам био сту дент Бе о град ског уни-
вер зи те та, по слао сам уред ни ку це тињ ског „Ства ра ња“ Мир ку Ба ње ви ћу 
свој рад о пе сми Ни ко ле Бер бе ро ви ћа из Бо ке Ко тор ске, по све ћен смр ти 
вла ди ке Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (Вла ди ке Ра да). Пе сму сам за пи сао 
од сво је ба ке Ва си ли је Па ла ве стра (1868-1948), ро ђе не у мо стар ској по ро-
ди ци Ак шам-Вој но ви ћа. Она је би ла до бар ђак срп ске мо стар ске шко ле 
„под ко шће лом“, па ју је цр кве на оп шти на о свом тро шку на ме ра ва ла да 
по ша ље у Жен ски ин сти тут кра ља Ни ко ле на Це ти њу. То ме се ус про ти-
ви ла ње на мај ка Ста на (ро ђе на То шић), ка ко не би оста ла са ма и само хра-
на. Ва си ли ја је би ла пи сме на же на ко ју пам тим да је че сто, под ви је них 
но гу, се де ла на се ћи ји и не што чи та ла. Пред смрт је из са ви је не књи ге 
чи та ла при по вет ке Ми ло ва на Гли ши ћа. Као мла да де вој ка ра ди ла је о 
сла ва ма и о Бо жи ћу по ку ћа ма имућ ни јих ро ђа ка и из др жа ва ла се бе и 
мај ку ве зу ћи си тан вез на тан ком, ско ро про вид ном бе зу. Је дан та кав под-
ме тач за ча ше остао је до да нас у на шој ку ћи. Кад ми га је да ва ла, Мáјка 
ми је ре кла: „Очи сам ти, си не, из гу би ла, ве зу ћи уз пе тро леј ку сто ти не 
ова квих ве зо ва.“

Она ми је ка зи ва ла и пе сму о смр ти Вла ди ке Ра да, уз чи је сам де-
се тер це од ра стао. Та да ни сам знао да то ни је пра ва на род на пе сма не го 
пе снич ка тво ре ви на све ште ни ка Ни ко ле Бер бе ро ви ћа, из Мо ри ња, ко ји 
је ве ро ват но лич но по зна вао Ње го ша. Од Мај ке Ва си ли је при бе ле жио сам 
ту пе сму она ко ка ко ми ју је она ка зи ва ла. Тек ка сни је сам утвр дио да је 
ту пе сму, „на на род ну“, ис пе вао поп Ни ко ла Бер бе ро вић и дао јој на слов 
„До га ђај при смр ти вла ди ке и го спо да ра цр но гор ског Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње гу ша II“. Об ја вио ју је 1855. го ди не у За дру, код штам па ра бра ће Ба та-
ра, у књи зи Пр вород на кћи, дјел це ори ги нал но пје сно ве зно.

Ка да је 1951. го ди не би ла обе ле же на сто го ди шњи ца Ње го ше ве смр ти, 
по слао сам ту при бе ле же ну пе сму за ча со пис „Ства ра ње“ на Цетињe. Пе-
сма и ко мен тар о смр ти вла ди ке Ра да об ја вље ни су у бро ју 7-8, за јул и 
ав густ 1951. го ди не (cтр. 504-513), ода кле их ов де пре но сим са ори ги нал-
ном пе смом Ни ко ле Бер бе ро ви ћа.
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*
Пи сац те пе сме био је Ње го шев са вре ме ник. Ни је ис кљу че но да је и сам 

лич но по зна вао Ње го ша, јер су обо ји ца би ли ду хов на ли ца, до ду ше на раз-
ли чи тим, али су сед ним ме сти ма. Док се це тињ ски вла ди ка че сто спу штао 
до Ко то ра, до тле је и бо кељ ски све ште ник Ни ко ла Бер бе ро вић, та ко ђе са 
ли те рар ним ам би ци ја ма, мо гао да кре не на Це ти ње и по сво јој ду жно сти, а 
из лич них по бу да, да по раз го ва ра или бар да ви ди свог вла ди ку и сво га 
књи жев ног дру га. С об зи ром на са др жај Бер бе ро ви ће ве пе сме, чи ји је пра ви 
на слов „До га ђај при смр ти вла ди ке и го спо да ра цр но гор ског Пе тра Пе тро-
ви ћа Ње гу ша“, а ко јој је на род дао име „Смрт вла ди ке Ра да“, сме се, исти на 
про из вољ но, за кљу чи ти да је Бер бе ро вић у тре нут ку Ње го ше ве смр ти био 
бли зу вла ди ке, ако не баш у Би љар ди оно бар на Це ти њу. Ако и ни је та ко, 
си гур но је да је он, пре не го што је на пи сао пе сму, по тра жио нај и сти ни ти је 
по дат ке о то ме до га ђа ју. Да је Бер бе ро вић био од лич но упо знат са зби ва њем 
у дво ру у тре нут ку Ње го ше ве смр ти ви ди се и по то ме што ред ко јим су до-
га ђа ји уне ти у ње го ву пе сму са вр ше но од го ва ра ре ду ко јим је и је дан дру ги 
бо кељ ски све ште ник, Вук По по вић из Ри сна, у свом по зна том пи сму Ву ку 
Ка ра џи ћу опи сао Ње го ше ву смрт. Не са мо да је ред у тим за пи си ма исти, 
не го је и чи та во пи смо та кво да из гле да као пре при ча на Бер бе ро ви ће ва пе-
сма. Узму ли се у об зир и не ки да ту ми, на при мер тај да је Вук По по вић 
пи сао Ву ку 10. но вем бра 1851. го ди не, све га два де се так да на по сле Ње го ше-
ве смр ти, и да је он за све то вре ме био код ку ће, у Ри сну, ја сно је да се глас 
о Ње го ше вој смр ти про нео бр зо, пра ћен оп шир ним, али не и из ми шље ним 
ко мен та ри ма. На осно ву то га, ако Бер бе ро вић и ни је био на Це ти њу ка да је 
вла ди ка уми рао, сме се прет по ста ви ти да је он, као и на род ни пе вач, на 
осно ву при ча ња мо гао од мах да сро чи пе сму, ис ко ри шћа ва ју ћи у ту свр ху 
и не ке дру ге, ста ри је сти хо ве.

Је ди но због то га што је сво јом пе смом о Ње го ше вој смр ти из ра зио оп ште 
осе ћа ње и што је у не ких сто се дам де сет сти хо ва из нео оно што је цр но гор ског 
чо ве ка за ни ма ло о ње го вом вла да ру, са мо због то га је Бер бе ро вић до жи вео 
ту срећ ну суд би ну да на род при хва ти ње го ву пе сму и да је чи тав је дан век 
но си као сво ју и као сво ју до ту ри до на ших да на. По ред свих ква ли те та ње го-
ве по е зи је, на ро чи то ове пе сме о Ње го ше вој смр ти, Бер бе ро вић је био са мо 
хро ни чар, јед на ко пун и исти на и су ви шних вер ских ре ми ни сцен ци ја. Но и 
по ред то га мо же се ре ћи да је ње го ва пе сма као пра ва на род на тво ре ви на. 
Мо же се ре ћи, јер у тре нут ку ка да се пе сма по че ла да пре но си усме ним пу тем 
и та ко да ме ња, она је пре ста ла да бу де Бер бе ро ви ће ва и по ста ла је на род на, 
као и без број дру гих, са мо са том окол но шћу што је њен, ина че не по зна ти, 
пр во бит ни ства ра лац, са да био име но ван.

Као што је био слу чај и при ли ком ства ра ња на род них умо тво ри на, а и 
пе са ма „на на род ну“, Бер бе ро вић се, по ред угле да ња, слу жио и не ким ста-
ри јим сти хо ви ма ко ји го во ре о слич ним до га ђа ји ма. Ма да је да ле ко ја ча 
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ве за из ме ђу Бер бе ро ви ће ве пе сме и оних ко је су о Ње го шу до шле по сле ње, 
ана ли за би у пе сми „Смрт вла ди ке Пе тра I“ (Ву ко ва збир ка) мо гла да про-
на ђе при кри ве ну слич ност са Бер бе ро ви ће вом пе смом. И ту има сти хо ва у 
ко ји ма вла ди ка Пе тар I пред смрт са ве ту је сво је на след ни ке, на ро чи то Ње-
го ша, да се др же Ру си је и да бу ду ве шти у по ли ти ци, што се, исти на у не што 
из ме ње ном об ли ку, по на вља и код Бер бе ро ви ћа. У истом сми слу ни је су ви-
шно скре ну ти па жњу и на јед ну за бе ле шку Ву ка По по ви ћа, ко ја по твр ђу је да 
је Бер бе ро вић у сти ху пре при чао већ по сто је ће пре да ње о Ње го ше вој смр ти. 
У пи сму Ву ку Ка ра џи ћу Вук По по вић го во ри ка ко је на род на Ње го ше вом 
спро во ду на ри цао: „Сун це нам је по там ње ло; кри ла су нам са ло мље на“, а 
исто се на ла зи и код Бер бе ро ви ћа, у дру гом и де се том сти ху:

„Ка ква па де од Ис то ка та ма...
– – – – – – – – – – – – – – – – – – 
За сво и јем са ло мље ним кри ли ма.“

Сво ју пе сму „До га ђај при смр ти вла ди ке и го спо да ра цр но гор ског Пе-
тра Пе тро ви ћа Ње гу ша“ Бер бе ро вић је на пи сао по угле ду на на род ну по е зи ју 
и об ја вио у збир ци Пр вород на кћи, дјел це ори ги нал но пје сно ве зно, штам па ној 
у За дру 1855. го ди не. Та збир ка ни је пи са на Ву ко вим пра во пи сом не го не ком 
славеносербскo м ор то гра фи јом, ко ја, по свој при ли ци, ни је би ла до бро по-
зна та ни Бер бе ро ви ћу. Пе сма гла си: (Pe sma 6-12)

ДОГАЂАЈ ПРИ СМРТИ ВЛАДИКЕ И ГОСПОДАРА 
ЦРНОГОРСКОГ ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГУША II

Фала Богу чуда изненада
какав паде у истоку тама
од скадарске међе Скендерије 
до врх циља Иванбеговине, 
опасала Црну Гору муња  5.
a на Ловћен закукала вила. 
на Цетињу покрај Манастира 
код Палате врховног пастира, 
соколићи пиште на јатима 
за својијем саломљеним крил’ма:  10.
то не била тама од сумрака 
нит’ je сунце скрило свога зрака, 
нити птице пиште на јатима 
нити вуци вију у лузима; 
већ то цмили Црногорска раја  15.
свог владику плаче Господара 
но ко жели за то боље знати 
из пјесме ће ове данас чути: 
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разбоље се Петровић Владика 
Црногорска звијезда и дика,  20.
боловао три године дана 
нит’ од туге нити какви рана, 
но у радост проводио дане 
ал’ и цвијет у бостан усане: 
за све врјеме што je боловао  25.
Он je вазда знојем пословао 
Црној гори да оплете вјенац 
јер je био чедољубни отац, 
познао се мудрим књижницима 
њим’ писао као ортацима,  30.
европејске гледао градове 
походио земаљске краљеве 
изглед дао свјету на видику 
човјечности знања и прилику, 
али судба кад je воља пуста  35.
смртну чашу приноси у уста: 
на иљаду и осме стотине
и педесет и прве године 
деветнаест отомбра мјесеца 
зове Петра у њедра земљица,  40.
у возрасту тридест седам љета 
преселник се виђе с овог свјета, 
пак у савјет пође да нареди 
вмјесто себе кога ће на среди, 
ту посједе у своју столицу  45.
наслони се мало на десницу, 
код Владике Перо и Ђорђије 
ал’ у њима живо срце није, 
близу до њи’ мудри сенатури 
капетани, војводе, сердари,  50.
тад Владика поче говорити 
Црногорце своје слободити: 
Небојте се моја ђецо мила 
’oћe тако Божија судбина 
душу моју данас себи зове  55.
да ja давам за вас одговоре, 
што сам сија пуни двадест љета 
владајући с вами овог свјета, 
но какоће души мојој бити 
да би рајске свјетлости виђети,  60.
при вама je зубља и кресиво 
моје cpeћe најбоље тециво, 
ак’ сплетете снагу једном траку 
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лучу слоге у једноме зраку 
тоће сјени мојој свијетлити 65.
пред Богом ми душу искупити. 
Данила сам на науку дао 
јер сам за ’ву чудну уру знао, 
докле ви га пошаље Русија 
ето вама Пера и Ђорђија  70.
буд’те мирни и њима подложни 
да нијесте пред свијетом ружни, 
и чувајте за сваку работу 
Ћесарово што je и на путу 
Ту сам има чудна пријатеља  75.
као сретни ђетић родитеља.
Пак и Рус га држи ка унука
који нам je и отац и мајка 
за остало што ће како бити 
тастаменат мој ћe ви јавити;  80.
но кад умрем то добро да знате 
на Ловћен ме тамо укопајте 
Да би с костим тамо починуо 
јер сам за то цркву оградио; 
пак пошљите на прешу човјека  85.
до Котора и до Дубровника 
у Котору јавит Ђенералу 
пријатељу Мамули Лазару 
И Гагићу књигу нека штије 
да од њега пре Русија чује,  90.
која ће се за вас побринути 
не нећете глађу погинути, 
још би штогођ но неда зборити 
ура моја зове умријети 
мог живота ja видим биљегу  95.
и кола већ стигоше бријегу, 
пак дозивље слугу Радована 
и пита га које доба дана, 
слуга вели, грозне сузе лије 
дан je веће, ал’ се сунце крије! 100.
Тад Владика на ноге устаде 
руке диже хвалу Богу даде:
„О небеска! О света Тројице! 
Чувај моје миле Црногорце!“ 
Па се потом сави у сједницу  105.
часног креста узе у десницу 
и погледа јесул’ свиколици 
изговори „с богом Црногорци“.
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Уста склопи и заже очима 
душом пође међу анђелима;  110.
Фала Богу, о чудна удеса? 
што раздрије ту стојећа срца 
Ђорђе љушти челом о патосу 
a вјећници скубу се за косу 
у Перу се срце скаменило  115.
a на лицу плану зеленило,
док подоцкан поче говорити, 
сенатуре себи приводити:

Нека? нека? што чините људи 
не будите тако меке ћуди  120.
каква жалост моје срце дере?
Ко се роди ваља да умире; 
но чинимо што je наредио 
и не бил’ се Ђорђе освјестио, 
Ђорђије се из незнања прену  125.
мрачну с очих раздрије копрену, 
Eто, рече: јаде дочекасмо 
теке данас с главе погибосмо, 
све чивите мене не питате 
само ово једно разумите:  130.
немојмо га копат у Ловћену 
на високу несретњу планину 
док нијесмо огризли белаја 
ђе ви није нашије стражара 
на њега je богата окрута  135.
дар Краљице русинске и митра 
мога би се наћи крштен Ђаво 
то да скине би га откопао, 
a друга je и још од те виша 
зар не знате ко нас вазда никша:  140.
могу Турци крадом се привући 
пак му главу и мртву осјећи 
могу бити од врага научни 
a ми вазда пред свијетом бручни, 
него ето за њег Костурнице  145.
Светог Петра у Цркви гробница 
за остало нека Перо ради 
оно што нам Господар нареди. 
Тако, тако, сви то потврдише. 
Црногорце ближње окупише  150.
Сарањују свога Господара 
по пропису светога Олтара 
заклињу се над мртва владику 
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да ћe роду чуват ловорику, 
стоји лелек окол’ светог храма  155.
a од ’уке повукла се тама
облак густи над Манастир клече 
из ког вила јасним гласом рече: 
О стисните јаде Црногорци 
недобитни славенства јунаци!  160.
Истина je да je без њег’ криво 
ал’ je њему вазда Име живо 
докле буде сунца и мјесеца 
он у свјетлост плије ка’ Даница 
a ваша ће гора опет дати  165.
кога ће се некршће бојати 
уздржаће залог из одавна 
ваша земља биће вазда славна 
само слога нек’ вас циљу води 
и гледајте што чине народи  170.
сами собом само не изгубте 
то памтите пак весели будт’е. –

Из Бер бе ро ви ће ве збир ке пе сма је кре ну ла на пут. Ка да се по ја ви ла Бер-
бе ро ви ће ва пе сма, крат ка, увер љи ва и на би је на до га ђа ји ма, ис пе ва на у већ 
одав но одо ма ће ном де се тер цу, она је на до ме сти ла сва на га ђа ња и пре при-
ча ва ња о Ње го ше вој смр ти. На род је пе сму мо гао да при хва ти од мах, и да 
је као сво ју пре но си од се ла до се ла, од ку ће до ку ће, под вр га ва ју ћи је раз-
ли чи тим из ме на ма. Сва ка но ва сре ди на, у ко ју је пе сма до ла зи ла, до да ва ла 
јој је не што или јој не што од у зи ма ла. Ка ко је Бер бе ро ви ће ва пе сма пре ко 
две ју ва ри јана та, са две раз ли чи те стра не до шла до на ших да на, она нам се 
пред ста ви ла са два ли ка, раз ли чи та због раз ли чи тих сре ди на у ко ји ма је 
основ на пе сма до жи вља ва ла про ме не.

Јед на ва ри јан та Бер бе ро ви ће ве пе сме за бе ле же на је у на ро ду Цр не Го ре, 
а дру га у пра во слав ном хер це го вач ком ва ро шком жи вљу. Због не јед на ких 
ка рак те ра тих две ју ет нич ких гру па, због раз ли ке у схва та њи ма и ин те ре си-
ма, пе сма је не јед на ко ме ња на – на чи сто на род ном те ре ну ви ше, а у ва ро шкој 
сре ди ни да ле ко ма ње. Пе сма је у знат но из ме ње ном об ли ку пре ко цр но гор ског 
на ро да до пр ла до нас и Ми ћун Па ви ће вић, ко ји је њу и за бе ле жио као на род-
ну, штам пао ју је још пре че тврт ве ка.

Па ви ће ви ће во штам па ње на род не ва ри јан те Бер бе ро ви ће ве пе сме иза-
зва ло је ма лу ре ак ци ју. На шли су се љу ди ко ји су зна ли за Бер бе ро ви ћа и 
ко ји су, пре не бре га ва ју ћи об зи ре и окол но сти, пре ба ци ли Па ви ће ви ћу да ни је 
об ја вио на род ну пе сму. Ме ђу тим, Па ви ће вић је имао пра во. Мо жда је он пе сму 
не хо ти це на звао на род ном, не зна ју ћи ни за Бер бе ро ви ћа ни за ње го во де ло, 
ру ко во де ћи се са мо чи ње ни цом да је пе сму за пи сао у на ро ду, али је он не сум-
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њи во био на си гур ном пу ту ка да је оно што је чуо и за бе ле жио увр стио у на-
род не књи жев не тво ре ви не. Јер ма ко ли ко би ло тач но да се све што се чу је 
у на ро ду не мо же ње му и при пи са ти, у слу ча ју ка да је јед на ори ги нал на 
тво ре ви на с њим жи ве ла и ка да је то ком тог жи во та ме ња на, мо же се ре ћи 
да она за и ста ње му и при па да. По сво ме скло пу и ка рак те ру Па ви ће ви ће ва 
пе сма је вр ло сло бод на ва ри јан та Бер бе ро ви ће ве; шта ви ше, то је пот пу но 
но ва пе сма, са гра ђе на од Бер бе ро ви ће вог ма те ри ја ла. Она је и знат но кра ћа 
’за чи та вих че тр де сет сти хо ва’ што го во ри о из ве сном кри те ри ју при ли ком 
при ма ња јед не умет не тво ре ви не. Дру ге Бер бе ро ви ће ве ре ми ни сцен ци је су 
из ба че не; узет је са мо ко стур до га ђа ја, око ко јег је на род ства рао сво је де ло. 
У те из ме не утка ни су нов став пре ма Ње го шу и но во схва та ње Ње го ше вих 
стре мље ња и по сту па ка. Као ка рак те ри сти чан при мер из ме на у том прав цу 
мо гу се узе ти сти хо ви Па ви ће ви ће ве пе сме, у ко ји ма на род Ње го шев го вор 
пред смрт ту ма чи на свој на чин:

„Ама ми је жа лост пре ве ли ка,
Е сам дао бож ју вје ру твр ду,
Да са ста вим вје ру пра во слав ну,
А сад ви дим да ви дје ти не ћу.“ 40

Још ја сни ји об лик но ва ту ма че ња до би ја ју ма ло да ље, у сти хо ви ма, где 
на род, ко мен та ри шу ћи Ње го ше ву же љу да бу де са хра њен на Лов ће ну, ис по-
ља ва јед ну са свим но ву ми сао, не по зна ту и ту ђу Бер бе ро ви ћу:

„Не мој те ме ниг ђе са хра ни ти,
Без ви со ка ви са на Лов ће ну,
На Лов ће ну вр ха је зер ско га; 60
Ту сам вјеч ну ку ћу на пра вио, 
Да ко би ми ко сти по чи ну ле:
Јер се му чим ду шом и ти је лом,
До кле ви дим сло гу у Сло ве на, 
А сад ви дим да ви ђе ти не ћу, 65
Цр не очи ви ди је ти не ће,
А ти је ло до че ка ти не ће,
Те сто га сам ку ћу на чи нио
На ви со ку вр ху од Лов ће на,
Да ко би ми ко сти до че ка ле.“ 70

И сам за вр ше так Па ви ће ви ће ве пе сме раз ли ку је се од Бер бе ро ви ће ве. 
Док је Бер бе ро вић сво ју пе сму за вр шио ти ме ка ко не ко из обла ка те ши Цр-
но гор це ко ји Ње го ша са хра њу ју на Це ти њу, и док је сли чан за вр ше так и у 
мо стар ској ва ри јан ти, код Па ви ће ви ћа се пе сма за вр ша ва без ика квих ми-
сти фи ка ци ја, про ду же на са мо пре но сом Ње го ше вих ко сти ју са Це ти ња на 
Лов ћен:
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„На Це ти њу са хра ни ше Ра да.
Ту ста јао три го ди не да на,
Док Да ни ло до ђе из Ру си је: 130
Стри ца Ра да за вјет ис пу нио,
На Лов ћен му ко сти из но сио.“

Ова кав за вр ше так Па ви ће ви ће ве пе сме до шао је ве ро ват но по сре до ва-
њем пре да ња, ко ја су на до пу ни ла Бер бе ро ви ћа, а мо жда и под ути ца јем 
на род не пе сме „При је нос ти је ла Вла ди ке Пе тра II са Це ти ња на Лов ћен“ 
(Ву ко ва збир ка). Ако је та ко, он да је из ме ђу Бер бе ро ви ће ве, Ву ко ве и Па ви-
ће ви ће ве пе сме до шло до за ни мљи вог ме ђу соб ног де ло ва ња и угле да ња. Бер-
бе ро ви ће ва пе сма је ку мо ва ла при ства ра њу Ву ко ве, а Ву ко ва је ла ко мо гла 
да по слу жи као на до пу на Па ви ће ви ће ве ва ри јан те Бер бе ро ви ће ве пе сме.

Из ме ђу Бер бе ро ви ће ве и Па ви ће ви ће ве пе сме по сто је и стил ске раз ли-
ке. Док је Бер бе ро вић сво ју пе сму оп те ре тио сла ве но серб ским тер ми ни ма 
и док је ње го ва упо тре ба ја та рђа во де ло ва ла на ри там, до тле је Па ви ће ви-
ће ва пе сма пот пу но чи ста, из ре че на све жим реч ни ком и укра ше на свим 
оп штим ква ли те ти ма на шег еп ског пе сни штва. На са мом по чет ку пе сме 
па да у очи раз ли ка из ме ђу сло вен ске ан ти те зе код Бер бе ро ви ћа и код Па ви-
ће ви ћа. Бер бе ро вић, ства ра ју ћи под ути ца јем на род не епи ке, ни је мо гао да 
уђе у су шти ну на род ног сти ла и ње го вог осе ћа ња за ле по, па је ње го ва фи-
гу ра не пот пу на и са ка та (сти хо ви 9–15, Бер бе ро ви ће ве пе сме). Ме ђу тим, 
чо ве ку из на ро да ни је го ди ло то хра ма ње; он га је ис пра вио, ства ра ју ћи по 
сво ме естет ском осе ћа њу чи сту и од го ва ра ју ћу сло вен ску ан ти те зу:

„Цр ну Го ру при ти сну ла та ма,
А на Лов ћен за ку ка ла ви ла, 5
На Це ти њу пре ма ма на сти ра, 
Со ко ли ћи пи ште у ја ти ма,
За ви ја ју ву ци у лу жи не.
Ни је та ма од Бо га по сла та, 10
Ни ти ку ка на Лов ће ну ви ла,
Ни ти ви ју ву ци у лу жи не,
Ни ти пи ште пти це у ја ти ма...“

И по ред раз ли ка у ка рак те ру и сти лу, Па ви ће ви ће ва пе сма има и до ста 
слич но сти са Бер бе ро ви ће вом, слич но сти без ко јих се не би мо гло уста но ви-
ти ни ње но по ре кло. Ма да зби је ни ја од Бер бе ро ви ће ве, из ме ње на и ори јен ти-
са на на на род но ту ма че ње Ње го ше ве историjске уло ге, Па ви ће ви ће ва пе сма 
је за др жа ла основ ни те мат ски оквир, лич но сти и до га ђа је, па ме сти мич но 
чак и сти хо ве. Они, исти на, ни су увек рас по ре ђе ни та мо где су ста ја ли код 
Бер бе ро ви ћа; ис пре ту ра ни су, али су ипак са чу ва ни, углав ном она кви ка кви 
су би ли у по чет ку. За ни мљи во је за Па ви ће ви ће ву пе сму баш то да је та мо где 
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је од сту па ла од свог из во ра, од сту па ла го то во пот пу но, а да је вер ност ори ги-
на лу, ако га је за др жа ва ла, за др жа ла та ко ђе у це ли ни. За хва љу ју ћи то ме код 
Па ви ће ви ћа ће се су сре сти сти хо ви сна жно по ду дар ни са Бер бе ро ви ће вим:

„По моз Бо же и све та тро ји це,
Са чу вај ми ми ле Цр но гор це.“
То из ре че ’Збо гом Цр но гор ци’,
То из ре че ла ку ду шу пу сти,
По ђе ду ша ме ђу ан ђе ли ма.
- – – – – – – – – – – – – – – – 
Исти на је без Ра да је кри во,
Ма је ње му име ва зда жи во.“ 

Као це ли на, Па ви ће ви ће ва ва ри јан та Бер бе ро ви ће ве пе сме „До га ђај при 
смр ти вла ди ке и го спо да ра цр но гор ског Пе тра Пе тро ви ћа Ње гу ша II“ је 
зна чај на по то ме што пред ста вља до каз ње ног ме ња ња у ње му. Па ви ће ви ће-
ва пе сма мо жда ни је та ко исти ни та као Бер бе ро ви ће ва, али је умет нич ки 
све жи ја, чи сти ја и не за ви сни ја од ди гре си ја; она је пот пу ни од раз на род ног 
схва та ња и ту ма че ња Ње го ше ве исто риј ске по ја ве и људ ске лич но сти. 

Дру га ва ри јан та Бер бе ро ви ће ве пе сме до шла је пре ко Мо ста ра. По ис-
ка зу пе ва чи це од ко је је за бе ле же на, пе сма се у ва ро ши по ја ви ла сре ди ном 
прет по след ње де це ни је про шлог ве ка. Ова но ва ва ри јан та Бер бе ро ви ће ве 
пе сме до шла је из Цр не Го ре. Ка ко је пе ва чи ца по ми ња ла, она ју је на у чи ла 
не где око 1885. го ди не, од не ких из бе гли ца. Ве ро ват но ће би ти реч о уче сни-
ци ма бу не 1881. го ди не, ко ји, по сле не у спе ле ак ци је, јед но вре ме ни су мо гли 
да се вра те сво јим ку ћа ма, па су се, до ам не сти је, скло ни ли у Цр ну Го ру. 
Ка ко су мо стар ски Ср би по ла га ли ве ли ке на де у тај уста нак, не ки су од њих 
и са ми би ли у еми гра ци ји. Ни је ис кљу че но да су ову пе сму они до не ли са со-
бом, а мо жда је и не ки бив ши из бе гли ца у са мом Мо ста ру до шао до Бер бе-
ро ви ће ве књи ге, па је пе сму ра ши рио по гра ду без ика квих по сред ни ка. Да 
ни је ис ка за пе ва чи це, ова прет по став ка би би ла го то во тач на, јер са ма та 
ва ри јан та ни је ни шта дру го до вр ло ма ло из ме ње на Бер бе ро ви ће ва пе сма.

Ду бље ре дак ци је, слич не они ма у Цр ној Го ри, пе сма у ва ро ши ни је мо-
гла да до жи ви. Ва рош је на пе сму мо гла да де лу је у сми слу ла ке ко рек ту ре 
је зи ка и по не ког сти ха – и то че шће не га тив но – али ути ца ње на ка рак тер 
са мог де ла би ло је за у ста вље но. Евен ту ал не из ме не се ипак не сме ју ис кљу-
чи ти, по го то во због то га што је пе ва чи ца на пу сти ла Мо стар, за др жав ши у 
се ћа њу пе сму у ње ном пр во бит ном об ли ку, а и због то га што је пе сма и 
ина че би ла до ста ду го и по зна та и чу ве на у Мо ста ру1), па је вре ме мо ра ло, 
бар ла га но, да на ру ши њен пр во бит ни лик.

1 Све до чан ство В. Вла хо ви ћа у члан ку „Еп ска пје сма у Мо ста ру“, При ло зи за про у-
ча ва ње на род не по е зи је 1/1934.
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Раз ли ке из ме ђу Бер бе ро ви ће ве пе сме и мо стар ске ва ри јан те су ми ни мал-
не: ов де и он де ис пре ту ра не су ре чи, за ме ње не или из вр ну те, и тек на два 
ме ста је ис пу штен по не ки стих. Мо стар ска ва ри јан та не ма сти хо ве 69–72, 
као и сти хо ве 127. и 143, али за то сва ка ко тре ба за хва ли ти пе ва чу, ко ји их 
је или за бо ра вио или их уоп ште ни је на у чио. За ме на и пре ме шта ње ре чи је 
да ле ко че шће и по не кад као да осве жа ва пе сму. Док, са мо при ме ра ра ди, Бер-
бе ро ви ћев стих 157. ни је ни на ро чи то ја сан ни ло гич ки оправ дан, мо стар ска 
ва ри јан та је ја сни ја и пот пу ни ја:

„Облак гу сти над ма на стир кле че, 150
Из њег’ ви ла ја сним гла сом ре че...“

Слич них при ме ра би се мо гло на ћи не ко ли ко, али ни они не би мо гли 
да на ру ше очи глед ну слич ност Бер бе ро ви ће ве пе сме са ње ном мо стар ском 
ва ри јан том.

Раз вој на шег еп ског на род ног пе сни штва пра ти ин те ре сант на по ја ва да се 
де ло ви ста ри јих, већ ис пе ва них, пе са ма упо тре бља ва ју при ства ра њу но вих. 
Та по ја ва се нај че шће су сре ће у пе сма ма ко је го во ре о же нид ба ма по је ди них 
ју на ка, о њи хо вој смр ти или њи хо вим мег да ни ма. Упо ре ђу ју ћи Бер бе ро ви-
ће ву пе сму „До га ђај при смр ти вла ди ке и го спо да ра цр но гор ског Пе тра Пе-
тро ви ћа Ње гу ша“ са не ким срод ним пе сма ма са те ре на Цр не Го ре, мо гу се 
на ћи при ме ри ко ји по ка зу ју њи хо ва уза јам на упот пу ња ва ња. По сле Ву ко ве 
смр ти (1864) ме ђу ње го вим ру ко пи си ма је на ђе на пе сма „При је нос ти је ла 
вла ди ке Пе тра II са Це ти ња на Лов ћен“. Пе сма го во ри о до га ђа ју ко ји је усле-
дио три го ди не на кон Ње го ше ве смр ти и Вук је њу мо гао да до ба ви у раз до-
бљу од јед ног де це ни ја, иако је за жи во та ни је об ја вљи вао. Ка ко је са др жај 
пе сме „При је нос ти је ла...“ дру га чи ји од са др жа ја Бер бе ро ви ће ве пе сме, то је 
сам опис Ње го ше ве смр ти дат вр ло са же то са ску че ним на бра ја њем до га ђа ја. 
Сме се прет по ста ви ти да је пе вач пе сме „При је нос ти је ла...“ знао на род ну 
ва ри јан ту Бер бе ро ви ће ве пе сме, или чак и са му пе сму „До га ђај при смр ти...“, 
па да је оп ши ран опис са ме смр ти скра тио због раз ли чи тог ка рак те ра сво је 
пе сме. Сти хо ви 1–5, „При је но са ти је ла...“:

„Кад вла ди ка Пе тар уми ра ше,
Ко ји Цр ном Го ром упра вља ше,
Он ви стра шне за вје те чи ња ше
На се на те и на во је во де,
На сер да ре и на ка пе та не.“

У упо ре ђе њу са сти хо ви ма 37–96. (Бер бе ро ви ће ва пе сма), од но сно 24–71. 
(цр но гор ска ва ри јан та), го во ре да је то у ства ри исто, са мо не што кра ће. Стих 
19 „При је нос ти је ла...“ гла си:
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„Пре по ру чи бо гу Цр но гор це“

- а 83. и 84. стих цр но гор ске ва ри јан те:

„По моз бо же и све та тро ји це,
Са чу вај ми ми ле Цр но гор це.“

- док се вр ло слич ни сти хо ви (103. и 104) на ла зе и код Бер бе ро ви ћа. Стих 
21. Ву ко ве пе сме:

„Пак се Пе тар у по сте љу спу сти“

- го то во је иден ти чан са 105. сти хом Бер бе ро ви ће ве пе сме:

„Па се по том са ви у сјед ни цу.“

Осим то га сти хо ви 23-28:

„Шта је та дар у па ла цу би ло“
Гор ке ту ге, ве ли ке жа ло сти, 
Ри да ни ја, пла ча и ку ка ња, 
Од ви те за, од Цр но го ра ца,
Од ње го ва оца и ма те ре,
О то ме ви не ћу спо ми ња ти.“

- по ка зу ју вид ну слич ност са сти хо ви ма 111–116. Бер бе ро ви ће ве пе сме. 
С об зи ром да је Бер бе ро ви ће ва пе сма, од но сно ње на цр но гор ска ва ри јан та, 
ста ла на ме сто чи сто на род не књи жев не тво ре ви не о смр ти Ње го ше вој, њен 
ути цај на пе сму „При је нос ти је ла...“ ни је не ве ро ва тан.

По ме на о Ње го ше вој смр ти има и у пе сми „По ста нак кња за у Цр ној 
Го ри“ (Ву ко ва збир ка), но та се пе сма не мо же упо тре би ти ра ди тра же ња 
слич но сти, не го са мо ра ди об ја шње ња не ких сти хо ва код Бер бе ро ви ћа. Сти-
хо ви 19–23. „По ста нак кња за...“:

„Вла дај те се му дро и па мет но,
У злу сте се мје сту уде си ли,
У ти је сне го ре ка ме ни те,
Ме ђу дви је ве ли ке ха жда је,
Ме ђу Тур ке и ме ђу Ла ти не.“

- ја сно ћом из ра за об ја шња ва ју 61. и 62. стих Бер бе ро ви ће ве пе сме:

„При ва ма jе зу бља и кре си во
Моjе сре ће нај бо ље те ци во.“
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И по пе сми „По ста нак кња за...“ Ње гош са са мрт нич ке по сте ље са ве ту-
је Цр но гор це да се не за ме ре Ла ти ни ма; по ми ње при ја те ља Ма му лу Ла за ра, 
са вје ту је па жњу пре ма беч ком ће са ру, ве зу с Ру си јом, опре зност у по ли ти ци 
с Тур ци ма – о че му, у ства ри, го во ри и Бер бе ро ви ће ва пе сма. По сле пр вих 
сто сти хо ва, пе сма „По ста нак кња за...“ се, до ду ше, од ви ја у дру гом прав цу, 
али њен пр ви део упу ћу је на по ду дар ност са Бер бе ро ви ће вом пе смом.

И та ко је јед на пе сма из не у глед не пе сма ри це по па Ни ко ле Бер бе ро ви ћа 
пре ва ли ла дуг пут од ма ле штам па ри је бра ће Ба та ра у За дру, пре ко без број-
них уста раз ли чи тих по ко ле ња до на ших да на, про жи ве ла бо гат жи вот у 
ко јем се из ме ни ла, слу жи ла раз ли чи тим ин те ре си ма и би ла ис ко ри шћа ва на 
при ства ра њу но вих на род них књи жев них тво ре ви на о Ње го шу – тво ре ви на 
ко је, уоп ште узев ши, пред ста вља ју од раз љу ба ви пре ма пе сни ку „Гор ског 
ви јен ца“.
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Бранка Радовић

НОВЕ КОМПОЗИЦИЈЕ СРПСКИХ  
И ЦРНОГОРСКИХ АУТОРА ЊЕГОШУ

У ра ду ће би ти об ра ђе не ком по зи ци је но вих срп ских и цр но гор ских 
ауто ра ко ји су ства ра ли на сти хо ве и про зу П. П. Ње го ша, део њих из ве-
ден, а део не по знат јав но сти, на стао у ино стран ству. Ба ве ћи се и да ље 
ис тра жи ва њем и пра ће њем но ве срп ске му зи ке, по себ но ове вр сте, по сле 
за кљу чи ва ња сво је књи ге, Ње гош и му зи ка (2001) ко ја је део док тор ске 
ди сер та ци је са истим на сло вом, то ком по след њих пет на ест го ди на по-
ја ви ла су се и пот пу но но ва му зич ка де ла: ме ђу по зна ти ма, но ве ком по-
зи ци је на пи са ли су и на дру ги на чин Ње го шу су се обра ти ли ака де мик 
СА НУ Де јан Де спић, ака де мик ЦА НУ Жар ко Мир ко вић, али и са свим 
но ва име на Алек сан дра Пе ру но ви ћа, Ни не Пе ро вић, као и Та тја не Пре ле-
вић, ко ја жи ви и ра ди у Не мач кој, за тим Мар ка Ро го ши ћа и др. Део ком по-
зи ци ја је по ру чен за из во ђе ње на ве ли кој про сла ви у Под го ри ци апри ла 
2013. го ди не. Сма тра мо да „по ме ра ју“ на ше прет ход не ста во ве из ре че не 
у по ме ну тој књи зи као и да обо га ћу ју те му ко јом се ба ви мо ви ше де це ни-
ја. Ни су об ра ђи ва не ни ти по зна те дру гим му зи ко ло зи ма, струч ња ци ма и 
ауто ри ма.

Кључ не ре чи: ком по зи ци ја, Ње го ше ви сти хо ви, ту жба ли ца, но ва 
де ла, спот, пер фор манс

До да нас смо про на шли, по пи са ли, ре ги стро ва ли и ана ли зи ра ли 50 
ком по зи ци ја пи са них на Ње го ше ве сти хо ве и про зу у вре ме ну од Ње го ше вог 
до ба, зна чи од пр ве по ло ви не 19. ве ка до 2014. го ди не. Пре раз ма тра ња ових 
де ла, од ко јих мно га пред ста вља ју са ме вр хун це по је ди нач них аутор ских 
опу са, освр ну ће мо се на то ко је су сти хо ве или про зу ауто ри ко ри сти ли за 
сво је му зич ке ком по зи ци је. 

У том по гле ду ис кљу чи ву пред ност ауто ри свих вре мен ских и стил ских 
раз до бља у исто ри ји на ше му зи ке да ју Гор ском ви јен цу, по ка зу ју ћи ти ме 
за јед нич ке осо би не.

Од нај ста ри јих по зна тих ком по зи ци ја, као што je Ог ње но ви ће ва По све та 
пра ху оца Ср би је, пре ко Хер ци го ње, Го тов ца, Ко ма ди не, Гор ски ви је нац je 
ко ри шћен (са мо) је дан пут као осно ва за ли бре то, да кле у це ли ни (у Хер ци-
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го њи ном сцен ском ора то ри ју му), али уз бит на скра ће ња тек ста. Сви нај ва-
жни ји ли ко ви и фи ло зоф ски са др жа ји по ста ли су део но ве књи жев не тво ре-
ви не – ли бре та.

У оста лим слу ча је ви ма ком по зи то ри су пра ви ли соп стве не из бо ре сти-
хо ва из Гор ског ви јен ца, у за ви сно сти од на ме ре ком по но ва ња и жан ра му зич-
ке ком по зи ци је. Дру га чи ји из бор сти хо ва по треб но je на пра ви ти у ве ли кој 
ви ше ста вач ној во кал но-ин стру мен тал ној фор ми не го у ма лој во кал ној фор ми, 
хо ру или со ло пе сми. При ли ком из бо ра сти хо ва нај ве ћи број ком по зи то ра 
из про шло сти и са да шњо сти опре де лио се за ту жба ли цу се стре Ба три ће ве. 
Из у зе так чи ни не ко ли ци на ком по зи то ра ко ји су се ин спи ри са ли Гор ским 
ви јен цем, a да ову ту жба ли цу ни су ком по но ва ли (На ста си је вић и ње гов уче ник 
Ко ма ди на).

Исто риј ски по сма тра но, нај ра ни је на пи са на ту жба ли ца је сте она Иси-
до ра Ба ји ћа, ко ја пред ста вља део му зи ке на ме ње не сцен ској по став ци Гор ског 
ви јен ца.

Ме ре на чи сто естет ским кри те ри ју ми ма и вред но ва на му зи ко ло шким 
па ра ме три ма, ова де ла при па да ју са мом вр ху, тј. нај зна чај ни јим оства ре њи-
ма пи са ним на Ње го ше ве сти хо ве (Ма ној ло вић, Ко њо вић, Ма рин ко вић-Сла-
вен ски).

За што Ту жба ли ца?

У са мом Ње го ше вом Гор ском ви јен цу ту жба ли ца пред ста вља је дан од 
нај по тре сни јих од ло ма ка. To je из ра зи то лир ска епи зо да пу на емо ци ја, тра-
гич на, дра ма тич на у исти мах, ко ја мо же да бу де и сце на у опе ри (Ко њо вић, 
Хер ци го ња) и став ве ће фор ме (Хер ци го ња – кан та та) и са мо стал на хор ска 
ком по зи ци ја (Ма ној ло вић), од но сно со ло пе сма (Та мин џић). Ба лад на фор ма, 
на гла ше на емо ци о нал ност, осо бе ни стих уз ко ји сле ди оба ве зан и стал ни 
ре френ, да кле њен са др жај, ка рак тер, стих, вер си фи ка ци ја – све су то раз-
ло зи за ком по но ва ње ве ли ког бро ја му зич ких ту жба ли ца.

Ка да je реч о ме ло ди ји сти ха и скри ве ној ин то на ци ји ре че ни це, из ме ђу 
сти ха и ре фре на кри је се ме трич ки и ме ло диј ски кон траст ко ји иза зи ва и 
дра ма тур шки обрт, ну де ћи ком по зи то ри ма раз ли чи та фор мал на и звуч на 
ре ше ња. Ње го шев стих те че гип ко и ла ко, „пе вљив je“, има мно го ду гих во-
ка ла ко ји се ла ко ком по ну ју. Глав ни део сти ха про ти че у во ка ли ма u, о, a и 
ско ро да су ге ри ше ток и ду жи ну ме ло ди је. С дру ге стра не, ре френ („ку ку 
ле ле“, „ја ох ме ни“) асо ци ра на звуч ну пред ста ву бо ла из ра же ног ду бљим 
жен ским гла сом.
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Пи шу ћи са мо стал не ком по зи ци је ауто ри су осе ћа ли по тре бу за спе ци-
фич ном ар хи тек тон ском дра ма тур ги јом, нe са мо по ра стом дра ма ти ке и ин-
тен зи те та на кра ју не го и пра вље њем кон тра ста уну тар де ла. Taj на чин још 
ви ше пот цр та ва по чет не и за вр шне сти хо ве (Ма ној ло вић – Ту жба ли ца). Оно 
што je за јед нич ко свим ауто ри ма је су слич но сти у струк ту ри ра њу ме ло ди ја 
и њи хо вом во ђе њу, раз ви ја њу, чак и у на чи ну хар мо ни за ци је .

Ме ло ди је ду гог да ха a ма лих по кре та нај че шће су хар мо ни зо ва не у 
про жи ма њу то на ли те та и мо ду са, оба ве зно у „ни ским“ мол ским то на ли те ти-
ма уоби ча је ним за по смрт не мар ше ве. Ком по зи ци је за сно ва не на сти хо ви ма 
Ње го ше ве ту жба ли це као да нај ма ње све до че о стил ским ме на ма, о про то ку 
исто риј ских и стил ских ета па у раз во ју на ше му зи ке. Ар ха ич ност сти хо ва, 
све вре мен ски са др жај тек ста, као и вер си фи ка ци ја, су ге ри са ли су мно го-
број не слич не по ступ ке код ства ра ла ца стил ски ве о ма уда ље них епо ха и 
раз вој них фа за. Од Ба ји ће ве пр ве ту жба ли це до Та мин џи ће ве со ло пе сме 
про те кло je се дам де сет го ди на. Слич но сти су уоч љи ви је од раз ли ка, срод-
но сти – од са мо свој но сти при сту па. По себ но се чи ни да се по сле пе де се тих 
го ди на 20. ве ка у том по гле ду ни је да ле ко оти шло, ни ти су се ре ла ци је из-
ме ђу то на и ре чи бит ни је по ме ра ле.

За ни мљи во је да се ин те ре со ва ње за сти хо ве Ту жба ли це одр жа ло до да-
нас и да су се чак дво је са вре ме них ауто ра у 21. ве ку, Де јан Де спић и Жар ко 
Мир ко вић, упра во обра ти ли раз ли чи тим де ло ви ма овог по ет ског од лом ка 
из Гор ског ви јен ца.

Из бор из оста лих де ла и дру гих сти хо ва нај че шће об у хва та по је ди на 
ко ла (код Па шћа на свих шест), од но сно по је ди не де ло ве из ко ла, по чев од 
ауто ра као што je Гви до Ха вла са (Ко ло цр но гор ско), пре ко Ма рић ке, Вуч ко-
ви ћа, На ста си је ви ћа, Ко ма ди не, Хер ци го ње, до ма ње зна чај них ауто ра – Ра-
до ви ћа, Вла ји на – и њи хо вих оства ре ња.

Че сто су ко ри шће на оба мо но ло га вла ди ке Да ни ла (пр ви и дру ги у оба 
Ко ма ди ни на де ла, по себ но у сим фо ни ји Ње гош). Ско ро оба ве зно у из бо ру 
сти хо ва при сут на je кле тва ко ју у де лу из го ва ра сер дар Ву ко та, a ко ја je му-
зич ки пред ста вље на у ди ја па зо ну од со ли стич ког на сту па до хор ских и во-
кал но-ин стру мен тал них ну ме ра. И кле тва, као и сви оста ли бор бе ни сти хо ви, 
упра во je ко ри шће на и ком по но ва на због са мог тек ста и по тре бе му зич ких 
ства ра ла ца да из ра зе осе ћа ње хе ро и зма.

Ин спи ри са ње оста лим Ње го ше вим де ли ма (из ван Гор ског ви јен ца) ја вља 
се та ко ре ћи спо ра дич но и из у зет но. Ње го ше ве пе сме ин спи ри са ле су на ста-
нак два хо ра (Лов ће ну) и јед не кла вир ске ком по зи ци је. Оба хо ра (Бан ду ров 
и Ко ма ди нин) ра ђе на су на сти хо ве пе сме Лов ће ну, a кла вир ска ми ни ја ту ра 
– на сти хо ве љу бав не пе сме Hoh ску пља ви је ка.
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Лу ча ми кро ко зма при сут на je са мо у ком би на ци ји ca де ли ма из пи са ма 
тур ским па ша ма (Мир ко вић – Пи сма) a Шће пан Maлu – у по ку ша ју Та мин-
џи ће ве опе ре.

Јед на цр но гор ска ком по зи тор ка и пи ја нист ки ња, Та тја на Пре ле вић, 
ко ја жи ви и ра ди у Ха но ве ру, ин спи ри са ла се Лу чом ми кро ко зма у свом де лу 
за гу дач ки ор ке стар ко ји је на зва ла Con cer to ma non gros so ра ђе ном са свим 
мо дер но у ду ху аван гар де 20. ве ка. Она има свој са став са вре ме не му зи ке у 
Не мач кој са ко јим пра ви раз ли чи те пер фор ман се, као што је и овај, из ве ден 
у ни зу цр но гор ских гра до ва на тур не ји ор га ни зо ва ној 2001. го ди не. Не дав но 
је из ње не ра ди о ни це про ис те као спот, од но сно крат ка ви зу ел на фор ма ко ју 
је на чи ни ла мла да умет ни ца из Ха но ве ра Је ле на То ма ше вић, ко ја је ком би но-
ва ла сли ку и звук обра ћа ју ћи се Ње го шу. Овај њен спот ни смо ви де ли, али 
нам је о то ме по дат ке да ла са ма Та тја на Пре ле вић, у чи јој гру пи, ра ди о ни ци 
и „ворк шо пу“ су пер фор манс и спот и на ста ли.

Од про зних ра до ва, по ред по ме ну тих Пи са ма, цео пр ви став Те ста мен
та вла ди ке Paдa пре у зео je ком по зи тор Рај ко Мак си мо вић за са др жај во кал-
но-ин стру мен тал ног де ла Те ста мент. Од не ко ли ко сти хо ва до ли бре та, од 
не ко ли ко сен тен ци до це лих ко ла, ком по зи то ри су ве о ма раз ли чи то при сту-
па ли Ње го шу – нај ви ше у за ви сно сти од то га за ко ју су се му зич ку фор му 
опре де ли ли.

Ма ле во кал не фор ме ко је тра ју не ко ли ко ми ну та мо гле су да ис ка жу пo 
не ко ли ко сти хо ва, док су ве ћи об ли ци об у хва та ли це лу ту жба ли цу, ко ло, 
мо но лог. Ре до след ста во ва у кан та ти, сим фо ни ји и сл. су ге ри сао je и од ре-
ђе ни кон траст ко ји je нај пре ус по ста вљен из бо ром сти хо ва – сме ном хе рој-
ских, лир ских, про кли њу ћих, ми са о них. На чин из град ње фор ме свих ових 
де ла у ди рект ној je и нај при сни јој ве зи ca тек стом (тек сто ви ма). Та ко ђе су и 
нај мла ђи ауто ри Алек сан дар Пе ру но вић и Ни на Пе ро вић ко ри сти ли ско ро 
исте сти хо ве као и њи хо ви прет ход ни ци, ауто ри из про шло сти. Алек сан дар 
Пе ру но вић (1978) у хо ру Кле тва упра во ко ри сти (за) кле тву ко ју из го ва ра 
сер дар Ву ко та док Ни на Пе ро вић (1985) у сво јој ком по зи ци ји Не ка бу де, на-
ста лој 2012. и из ве де ној 2013. го ди не, ко ри сти раз ли чи те тех ни ке пе ва ња-го-
во ре ња, ша пу та ња, а у ви о лин ској де о ни ци и ма ње по ма ке од ма лих се кун ди, 
че тврт то но ве, же ле ћи да по стиг не што аутен тич ни ји звук, до спе ва ју ћи до 
нео при ми ти ви зма и чер тврт тон ске му зи ке че шких след бе ни ка и уче ни ка 
Алој зи ја Ха бе. Она ско ро по сти же да ви о ли на зву чи као пре па ри ра ни ин-
стру мент, а це ло де ло оди ше нео а ван гар дом.

Не ко ли ко ком по зи то ра се ви ше пу та обра ћа ло Ње го шу. Бо сан ско-хер це-
го вач ки ком по зи тор Во јин Ко ма ди на има цео ма ли опус ком нпо зи ци ја ин спи-
ри са них Ње го шем. Нај вред ни ји су оп се сив ни од но си пре ма Ње го шу ка кав 
је не ка да има ла Иси до ра Се ку лић, а ком по зи тор ка Љу би ца Ма рић (1919-2003) 
се по сле ве о ма ду гог вре ме на вра ти ла ин спи ра ци ји Ње го шем. Ње на ком по-
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зи ци ја Сти хо ви из Гор ског ви јен ца на ста ла је по во дом ве ли ке про сла ве у 
екс Ју го сла ви ји одр жа не на Це ти њу 1951. го ди не ка да су по ру че не ком по зи-
ци је та да во де ћим ју го сло вен ским ауто ри ма и из ве де не на све ча ној ака де-
ми ји у Це ти њу, при ли ком обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Ње го ше ве смр ти. 
Ком по зи тор ка је ду го ћу та ла да би се у по след њем ства ра лач ком пе ри о ду 
по но во вра ти ла Ње го шу у нео бич ној ком по зи ци ји ко ја је чи сто ин стру мен-
тал на, без тек ста, пи са на за кла вир ски трио Тор зо. У јед ном тре нут ку из над 
нот ног тек ста упи сан је је дан стих из Гор ског ви јен ца („Је ли ја вје од сна 
сму ће ни је“) ко ји је ди но упу ћу је на ин спи ра ци ју Ње го шем. Де ло је на ста ло 
1992. го ди не и овен ча но је нај ве ћим при зна њем у на шој зе мљи – Мо крањ-
че вом на гра дом.

Дру ги аутор је ком по зи тор, те о ре ти чар, му зич ки пи сац и члан СА НУ 
Де јан Де спић, ко ји је 1984. го ди не ком по но вао Нок тур но за кла вир ин спи ри-
сан пе смом Ноћ ску пља ви је ка, јед ном од на ших нај леп ших ро ман ти чар ских 
пе са ма, не под стак нут ди рект но про сла ва ма и обе ле жа ва њи ма Ње го ше вих 
го ди шњи ца, не го, ка ко би смо ре кли, „из ну тра“ је ком по но вао Ту жба ли цу 
(...се стре Ба три ће ве) 2008, го ди не, пре ми јер но из ве де ну 2009. го ди не.

Дру ги аутор је цр но гор ски ком по зи тор, али ве о ма по знат и при знат на 
свим про сто ри ма екс Ју го сла ви је и у све ту, Жар ко Мир ко вић (1953), ко ји 
жи ви и ра ди у Под го ри ци, та ко ђе се нај пре у де лу Пи сма и у јед ном ста ву 
из ове ком по зи ци је обра тио Лу чи ми кро ко зма и Пи сми ма, да би се и он, ове 
го ди не, по во дом 200. го ди шњи це у де лу Тре нос та ко ђе ин спи ри сао сти хо-
ви ма из Ту жба ли це се стре Ба три ће ве ко је је ком по но вао за со ло со пран, 
со ло ви о лон че ло и ме шо ви ти хор. Тре нос“ је пје сма о оно ме ко ји за у ви јек 
од ла зи и не мо ћи оних ко ји оста ју“ – ка зао je Мир ко вић.

Кон церт са де ли ма срп ских и цр но гор ских ком по зи то ра у из во ђе њу 
Здру же ног хор ског ан сам бла хо ро ва Цр не Го ре и ни за со ли ста као и ни за ди-
ри ге на та пред во ђе них Да рин ком Ма тић Ма ро вић одр жан је 20. апри ла 2013. 
у Цр но гор ском на род ном по зо ри шту у Под го ри ци да би, не из ме њен, био 
по но вљен у Не го ти ну, 19. сеп тем бра 2013. у окви ру фе сти ва ла Мо крањ че ви 
да ни. Ка ко су де ла јав но из ве де на у две раз ли чи те сре ди не та ко су по ка за ла 
раз ли чи те ка рак те ри сти ке, од не о кла сич них или нео ро ман ти чар ских ка рак-
те ри сти ка Де спи ће ве ми ни ја ту ре, до пост мо дер них стил ских осо би на Мир-
ко ви ће вог де ла и ми ни ма ли стич ко-ре пе ти тив них ка рак те ри сти ка мла дих 
ауто ра, по себ но Алек сан дра Пе ру но ви ћа, као и по ку ша ја ори ги нал ног и 
но вог у де лу Ни не Пе ро вић, нај мла ђе аутор ке у ово ме ни зу и из бо ру. 

Дво је мла дих ауто ра ко ји ма су де ла по ру че на ка ко би би ла из ве де на 
упра во у овој го ди ни обе ле жа ва ња Ње го ше ве 200. го ди шњи це ди пло ми ра-
ли су од сек ком по зи ци је и са да се обо је на ла зе на док то рант ским сту ди ја ма 
на ФМУ у Бе о гра ду. 

Чи ни се да је и на ше вре ме до не ло спе ци фич не ви до ве обра ћа ња Ње-
го шу и да се не ка да шње кла сич но и па три от ско-ро ман ти чар ско ус хи ће ње 
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фи ло зо фи јом, по е ти ком и ро ман ти ком ве ли ког пе сни ка пре то чи ло у но ве и 
са свим но ве сти ло ве и прав це ко ји и ина че обе ле жа ва ју му зич ки тре ну так 
да на шњи це. Та ко Де спи ће ва Ту жба ли ца зву чи као ри мејк не ка да шњих, али 
са да по диг ну тих на ви ши тех нич ки ни во, а Мир ко ви ће во де ло ве о ма нео бич-
но гра ђе но у ди ја ло шкој фор ми из ме ђу со ло со пра на и ви о лон че ла на фо ну 
и „сце ни“ ко ју обез бе ђу је ме шо ви ти хор. Ње го ва ту жба ли ца се ме ша са за-
кле твом, ком би ну је сти хо ве у свом тек сту ал ном пред ло шку ко ји до во ди до 
на ста ја ња но ве во кал но-ин стру мен тал не фор ме. Пре и спи ту је и деј ство сти-
хо ва, али и са му фор му у ко ју се но ва са др жи на ули ва.

Де ло Алек сан дра Пе ру но ви ћа ево ци ра не ке ри ту ал не обра сце ту же ња 
у ко ји ма се реч ви ше не чу је, сло го ви се ме ша ју и пре пли ћу и обез вре ђу ју у 
име ви ше стру ког по на вља ња истих и слич них мо ти ва ко ји су пот цр та ни не 
тим па ни ма, буб ње ви ма, не го лу па њем но гом, уда ра њем так та ко ји хор ски 
пе ва чи чи не но гом и ти ме се, ре пе ти тив но шћу, ма лим мо тив ским фло ску-
ла ма, као не ком но вом ман тром, вра ти ло у култ не и об ред не фор ме из ко јих 
су про ис те кле кле тве и за кле тве.

Ни на Пе ро вић се обра ти ла хор ској фор ми са со ли стом, слич но Жар ку 
Мир ко ви ћу, с тим што је ова аутор ка ком по но ва ла де ло за ме шо ви ти хор и 
со ло ви о ли ну, ка ко је са ма за пи са ла ка ко би ви о ли на асо ци ра ла на гу сле. 
Овај по да так за и ста из не на ђу је, тим пре што гу сле мо гу да под се те на ви о лон-
че ло или кон тра бас, али ни ка ко на ви со ке и ме ли зма тич не зву ке ви о ли не, 
ин стру мен та ко ји је у ње ној ком по зи ци ји вр ло вир ту о зно тре ти ран. Али, мо-
гу ће је да да нас мла ди та ко чу ју или же ле да тран сфор ми шу фол клор ни иди ом 
и пре по зна тљи ви звук гу са ла у дру га чи ји, њи ма бли жи и при хва тљи ви ји.

Ни је дан од ауто ра ко ји су се по след њих го ди на обра ти ли Ње го шу ни је 
ко ри стио ци тат ност ни ти ори ги нал не, из вор не цр но гор ске те ме, ме ло ди је, 
на пе ве. Сви су по ку ша ли да у но вим струк ту ра ма ко је са мо асо ци ра ју сво јим 
ма лим по ма ци ма, ме ло ди ја ма од не ко ли ко то но ва, се кунд ним по кре ти ма, 
као и струк ту ром сво јих ком по зи ци ја или са мо по не ким де та љем од го во ре 
„зо ву“ тла. Уто ли ко се и по том еле мен ту, од но су пре ма фол клор ном узор ку 
у стил ском и ства ра лач ком по гле ду ве о ма по ме ри ла ком по зи тор ска прак са 
до но се ћи де ла као што су пер фор манс, ви део спот и но ве фор ме ста рих жан-
ро ва ка кви су ме шо ви ти, жен ски хор ко ри шће ни и у ком би на ци ја ма са ин-
стру мен ти ма, али и у из ме ње ном фак тур ном са ста ву уну тар са мог хор ског 
ан сам бла.

Ауто ри ко ји су би ли ин спи ри са ни Ње го шем ком по но ва ли су де ла раз-
ли чи те при ме не, на ме не, раз ли чи тих из во ри шта. Сва ка дра ма ти за ци ја на 
сце ни је до во ди ла до ства ра ња не ке вр сте при ме ње не му зи ке, по че му је био 
по знат већ Иси дор Ба јић, ко ји је пи сао му зи ку за из во ђе ње Гор ског ви јен ца 
на сце ни у Но вом Са ду 1901. го ди не. Сле де ћу гру пу ком по зи то ра пред ста-
вља ју ауто ри па ра фра за ко ји су Ње го ше ве сти хо ве ин тер по ли ра ли са не ким 
дру гим узор ком, ка кви су На ри цаљ ка Ко сте Ма ној ло ви ћа, пи са на по во дом 
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смр ти кра ља Алек сан дра, и опе ра Кнез од Зе те Пе тра Ко њо ви ћа, ка да мај ка 
Је вро си ма оче ку је сва то ве и сна ху, си но вље ву не ве сту, а до че ку је ту жба ли це. 
У оба слу ча ја су ин тер по ли ра ни сти хо ви Ту жба ли це се стре Ба три ће ве.

Про сла ва Ње го ше ве 200. го ди шњи це 2013. го ди не го во ри мно го о ду ху 
на шег тре нут ка и вре ме на, па ћу на кра ју под се ти ти, не без ре зиг на ци је, на 
про сла ву из 1901. го ди не, ко јој је био по све ћен цео је дан број „Бран ко вог ко ла“ 
(31. ја ну а ра 1902, Срем ски Кар лов ци VI II, 4 и 5, стр 192), у ко јем не по зна ти 
аутор, из ве штач пи ше:

„У свим срп ским кра је ви ма од Фо че до Па кра ца би ло је ма ни фе ста ци је 
љу ба ви и по ште пре ма ве ли ком срп ском Пје сни ку по во дом ње го ве по смрт не 
пе де се то го ди шњи це, али је Но ви Сад сви ма пред ња чио.“

У го ди ни ју би ле ја, мно го је учи ње но на пла ну ин ди ви ду ал них, по је ди-
нач них на по ра, струч ња ка, ис тра жи ва ча, фи ло ло га, фи ло зо фа, исто ри ча ра, 
али ни шта ни је по кре ну ло др жа ву на од го вор Ње го шу. Ра су тост до га ђа ња 
има ла је ме ру дир љи ве за хвал но сти по је ди на ца, али не и др жав не вла сти. 
Го ди на ве ли ког ју би ле ја пам ти ће се и по то ме.

Bran ka Ra do vić

NEW COMPOSITIONS OF SERBIAN AND  
MONTENEGRIN AUTHORS TO NJEGOŠ

S u m m a r y

In the group of fifty authors who have been inspired by Njegoš’s poetry and prose 
there are some most important names of the history of Serbian music. Among the authors 
who have recently composed are Dejan Despić, academician of the SASA and Žarko 
Mirković, academician of the MASA, but also some completely new names like Aleksan-
dar Perunović, Nina Perović, Tatjana Prelević, who lives and works in Germany, then Marko 
Rogošić and others. Some compositions were commissioned to be performed at the grand 
celebration in Podgorica in April 2013. New works “shift” our previous views expressed 
in our book “Njegoš and Music” (2001) and enrich the topic we have been dealing with 
for several decades. This paper gives an overview of previous compositions from the 19th 
century to the present, as well as specific reviews of the latest works created in our century. 
This topic is not exhausted, it is permanently open, because the vitality of Njegoš’s work is 
permanent and remains an inspiration to both old and young authors. Openness to modern 
forms of visual and musical expression was also an evidence of the inspiration by Njegoš’s 
work and its applicability to modern forms and new means of artistic expression.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Ненад Макуљевић

САВРЕМЕНИК, ХЕРОЈ И СВЕТИТЕЉ: КРЕИРАЊЕ  
ЊЕГОШЕВОГ ЛИКА У ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ

У по ли тич кој и кул тур ној исто ри ји XIX ве ка из два ја се је дин стве на 
лич ност Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Ду хов ни пред вод ник и го спо дар 
Цр не Го ре био је ујед но и пе сник, ко ји је већ у свом вре ме ну пре по знат и 
про сла вљан као је дан од нај зна чај ни јих љу ди и хе ро ја срп ског на ро да. 
То ком XX ве ка култ Пе тра II Пе тро ви ћа Његошa ни је ума њен, иако је 
би ло по ку ша ја ре ин тер пре та ци је ње го вог исто риј ског ли ка. По чет ком 
XXI ве ка, у Ње го ше вој лич но сти пре по зна те су све ти тељ ске ка рак те ри-
сти ке, што је отво ри ло но во по гла вље у ин тер пре та ци ји ње го вог ли ка и 
де ла. Јед но од бит них све до чан ста ва Ње го ше вог ли ка и ње го ве ка сни је 
ре цеп ци је у кул тур ном и по ли тич ком жи во ту до но си ви зу ел на кул ту ра.1 
На ме ра у овом ра ду ни је да се при ка жу сва де ла ко ја пред ста вља ју Пе тра 
II Пе тро ви ћа Ње го ша, него пр вен стве но да се ука же на бит не то ко ве и 
ка рак те ри сти ке ви зу ел не пре зен та ци је вла ди ка и вла да ра Цр не Го ре. 

Савременик: владика и владар

Ком плек сна уло га Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша зах те ва ла је из у зет ну 
ан га жо ва ност у многоброј ним по сло ви ма у одр жа ва њу и пре о бра жа ју на ро да 
и зе мље ко јом је сто ло вао. По себ но се ис ти ца ла ње го ва кре а тив ност ко ја се 
огле да ла у књи жев ном ра ду, као и у ста ра њу око ви зу ел ног иден ти те та Цр не 
Го ре. Пе тар II се ис ти цао и из у зет ном обра зо ва но шћу, као и ин фор ми са но шћу 
о са вре ме ној европ ској кул ту ри. Све до чан ства о ње го вим пу то ва њи ма по 
Ру си ји, ита ли јан ским гра до ви ма и Бе чу ја сно го во ре у ко јој су га ме ри при-
вла чи ли и ин те ре со ва ли ар хи тек ту ра и сли кар ство.2 Ње гош је си гур но имао 

1 О пред ста ва ма Ње го ша пи са ли су: Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска 
са рад ња (18301851), Бе о град 1957, 163-168; P. Mal ba ša, Spo me ni ci Pe tru II Pe tro vi ću Nje go šu, 
Ma ti ca 55, (Ce ti nje 2013), 255-314; J. Ze ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, u: Pe tar II Pe tro vić 
Nje goš Por tre ti, ka ta log Na rod ni mu zej Cr ne Go re, Ce ti nje 2013, 5-50; С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, 
Се дам Ње го ше вих са хра на. Ка Ње го ше вом ко нач ном по чи ва ли шту, Бе о град 2013, 129-152.

2 Ви ди: Ње го ше ва би ље жни ца, Це ти ње 1956.
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и из у зет ну свест о зна ча ју и функ ци ји пор тре та. То ком пр ве по се те Ру си ји 
ку пио je ли то гра фи је ца ра Ни ко ла ја, цар ске по ро ди це и слав них ру ских ге-
не ра ла.3 Ње гош је „у сво јој со би ђе је спа вао хра нио у ми ни ја ту ри сли ку 
Ка ра ђор ђе ву,“ ис под ко је је до пи сао сти хо ве: „Са мо име Ка ра ђор ђе / кад Ср би-
ну на ум до ђе, / за плам ти се крв у гру ди, / Ју нач ко се ср це бу ди.“4

Пе тар II Пе тро вић Ње гош хи ро то ни сан је за вла ди ку Цр не Го ре и бр да 
1833. у Ру си ји.5 Ње го во вла ди чан ско до сто јан ство под ра зу ме ва ло је но ше-
ње све ча ног ар хи је реј ског ор на та. Је дан од опи са ње го ве вла ди чан ске оде жде 
до но си И. Г. Вил кин сон, ко ји на во ди да се она са сто ји: „од ду гач ке ман ти је 
отво ре не спре да; ис под ње је дру га исте ду жи не, опа са на по ја сом; гла ва му 
је по кри ве на цр ном окру глом а ви со ком ка пом, ка кву обич но но се пра во-
слав ни све ште ни ци; са ка пе му па да цр на пан ка ми лав ка на ра ме на.“6 У скла-
ду са сво јим вла да лач ким до сто јан ством Пе тар II Пе тро вић Ње гош се и 
са хра нио у ар хи је реј ској оде жди, ко ју му је по кло ни ла ру ска ца ри ца.7 

Ње го ше во ар хи је реј ско до сто јан ство је у зна чај ној ме ри од ре ди ло ико-
но граф ске мо де ле по ко ји ма је он био пред ста вљан. У ви зу ел ној кул ту ри 
ве ко ви ма је би ла раз ви ја на ико но гра фи ја ар хи је ре ја, при че му је уоб ли че но 
ви ше стан дард них ти по ва, са по ру ка ма о лич но сти, до сто јан ству и цр кве ној 
ор га ни за ци ји. Ар хи је реј ски пор тре ти би ли су са став ни део опре ме вла ди-
чан ских ре зи ден ци ја, па су за то и фор му ли са ни са на гла ше ним ре пре зен та-
тив ним ка рак те ром.8

Пе тар II Пе тро вић Ње гош се са ар хи је реј ским пор тре ти ма си гур но су-
срео већ у Це тињ ском ма на сти ру. Ре пре зен та тив не ар хи је реј ске пор тре те 
мо гао је та ко ђе да ви ди и у Ру си ји, као и при оби ла ску ре зи ден ци ја дру гих 
пра во слав них ар хи је ре ја. По је ди ни ар хи је реј ски пор тре ти би ли су ре про-
ду ко ва ни и на гра фич ким ли сто ви ма, као и у по је ди ним штам па ним књи-
га ма.9 Пе тар II Пе тро вић Ње гош при ка зан је на ви ше ви зу ел них пред ста ва 
као вла ди ка Цр не Го ре и бр да. 

По је ди не пред ста ве Ње го ша као ар хи је ре ја илу стру ју ње гов жи вот на 
Це ти њу.10 Пре ма до са да шњим са зна њи ма ни је за бе ле же но по сто ја ње ње го-
вих сто је ћих пор тре та, ко ји су би ли ка рак те ри стич ни за при ка зе ар хи је ре ја 

3 В. Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Бе о град 2003, 42.
4 В. Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 45.
5 В. М. Г. Ме да ко вић, П. П. Нэ гош – по след ньи вла да ю ћи вла ди ка цр но гор ски, Но ви Сад 

1882, 67.
6 И. Г. Вил кин сон, По се та Цр ној Го ри, у: Са вре ме ни ци о Ње го шу, иза бра ли и ре ди го-

ва ли В. Лат ко вић и Н. Ба на ше вић, Бе о град 1951, 113-114.
7 Љ. Дур ко вић–Јак шић, Ње гош и Лов ћен, Бе о град 1971, 50.
8 О ар хи је реј ским пор тре ти ма ви ди: М. Ти мо ти је вић, Пор тре ти ар хи је ре ја у но ви јој 

срп ској умет но сти, у: За пад но е вроп ски ба рок и ви зан тиј ски свет, уред ник Д. Ме да ко вић, 
Бе о град 1991, 147-174.

9 М. Ти мо ти је вић, Пор тре ти ар хи је ре ја у но ви јој срп ској умет но сти, 163. 
10 Ви ди: М. Мар ја но вић, Цр на Го ра очи ма Евро пе 17961918, Бе о град 2007, 24; J. Ze-

ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, 20, 
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то ком XVI II ве ка. По зна ти ар хи је реј ски пор тре ти Пе тра II је су ње го ве до по-
ја сне пред ста ве, али се они раз ли ку ју по ико но граф ским ка рак те ри сти ка ма.

Нај ра ни ји пор трет Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша као ар хи је ре ја ура дио 
је Мор гу нов 1833. го ди не. Пор трет је на стао по ње го вом ру ко по ло же њу за 
вла ди ку Цр но гор ског и Брд ског, у цр кви Пре о бра же ња у Пе тро гра ду. На 
овом пор тре ту при ка зан је као ар хи је реј са ка ми лав ком на гла ви, па на ги јом 
и кр стом на гру ди ма.11 То ком 1837. на стао је пор трет, ко ји је у Тр сту на сли-
као сло ве нач ки сли кар Јо жеф То минц.12 У на стан ку овог пор тре та си гур но 
је уче ство вао и по сре до вао тр шћан ски тр го вац Ди ми три је Фру шић. Трст је 
пред ста вљао ва жну де сти на ци ју за Ње го ше ва пу то ва ња, па се он при ли ком 
сво јих бо ра ва ка су сре тао са Фру ши ћем. Ње гош је на пи сао и пе сму по све ће-
ну Че до ми љу, ра но пре ми ну лом си ну Д. Фру ши ћа.13 Дру штве ни успех и 
углед Д. Фру ши ћа је био по све до чен и ње го вим по ро дич ним пор тре том, 
ко ји је на сли као во де ћи сли кар гра ђан ског дру штва у Тр сту Јо жеф То минц 
1835.14 Ње гош је код Фру ши ћа си гур но ви део овај пор трет, што је си гур но 
до при не ло и од лу ци да га он пор тре ти ше. 

Пор трет Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, рад Јо же фа То мин ца, у пот пу но-
сти од го ва ра кон цеп ци ја ма би дер ма јер ског гра ђан ског сли кар ства. Ње гош 
је при ка зан у се де ћем по ја су за сто лом. На ње му су сви зна ци вла ди чан ског 
до сто јан ства – на гла ви има ка ми лав ку, а на гру ди ма крст и па на ги ју. Де сна 
ру ка је по ло же на на сто, док је ле ва спу ште на низ те ло. Ис под ар хи је реј ске 
ман ти је ви де се ру ка ви бе ле ко шу ље. Ње го шев по глед усме рен је ка сто лу и 
то пре ма ура мље ном пред ме ту при ка за ном с по ле ђи не, мо гу ће огле да лу или 
не ка квој сли ци. 

То мин цов кон цепт Ње го ше вог пор тре та са мо у ико но граф ским ка рак-
те ри сти ка ма оде жде и ин сиг ни ја од го ва ра стан дар ди зо ва ним при ка зи ма 
ар хи је ре ја. То је пр вен стве но гра ђан ски пор трет, ко ји ис ти че ме ди та тив ност 
и ми са о ност пред ста вље ног. За гле дан у ура мље ни пред мет (сли ку-огле да ло) 
на сто лу, Ње гош је при ка зан као ин те лек ту а лац у кон тем пла ци ји.

У ри зни ци цр кве у Те ми шва ру, са чу ван је ре пре зен та ти ван ар хи је реј ски 
пор трет Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.15 Ни су по зна ти из во ри ко ји би ука зи-
ва ли на тач но вре ме на стан ка, сли ка ра и по ре кло овог пор тре та, што оте-
жа ва раз у ме ва ње ње го ве пр во бит не функ ци је. 

11 Овај пор трет че сто је ре про ду ко ван. Ви ди: Ње го шев ал бум, Це ти ње 1951, 7.
12 A. Qu in zi, Gi u sep pe To minz, Tri e ste 2011, 177; О исто ри ји овог пор тре та ви де ти: М. 

Ди вјак, Је ди ни пор тре Ње го шев, По ли ти ка 8130, (Бе о град 24. XII 1930), 7; Н. Ми ло ше вић, 
Ка ко је ку пљен и про дат Ње го шев пор тре, По ли ти ка 8145, (Бе о град 10. I 1931), 4.

13 Ви ди: „Спо мен на гро бу Че до ми ља, си на ро до љу би ва го спо ди на док то ра Ди ми три-
ја Фру ши ћа,“ у: П. Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Це ло куп на де ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, 
књи га пр ва, Бе о град 1967, 141. 

14 A. Qu in zi, Gi u sep pe To minz, 172.
15 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска са рад ња (18301851), сл. 64, 236.
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Ј. То минц, Пе тар II Пе тро вић Ње гош
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На пор тре ту из Те ми шва ра Пе тар II Пе тро вић Ње гош је при ка зан у 
скла ду са прак сом сли ка ња ар хи је ре ја.16 Он је окре нут ка по сма тра чу, па 
лик до би ја ико нич ни ка рак тер. На гла ви му је ка ми лав ка, на ко јој је крст. 
Об у чен је у ман ти ју, пре ко ко је је ар хи је реј ски огр тач. Део оде жде чи ни још 
и по јас, док му је на гру ди ма лен та, као и крст и па на ги ја. 

Teмишварски пор трет од го ва ра стан дард ним све де ним ти по ви ма ар хи-
је реј ског пор тре та, што би ја сно ука зи ва ло да је он и био на ме њен за из ла га ње 
у не ком од цр кве них про сто ра. Су де ћи на осно ву ста ро сне до би при ка за ног 
ли ка, прет по ста вља мо да је овај пор трет на стао на кон сли ке Јо же фа То мин ца. 
То би ука зи ва ло на ње го во да то ва ње по сле 1837, т.ј. нај ве ро ват ни је око 1840. 

У са вре ме ним пред ста ва ма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша по себ но ме сто 
за у зи ма ју пор тре ти ко ји га при ка зу ју као на род ног вла да ра и го спо да ра Цр не 
Го ре. То ком XIX ве ка обла че ње вла да ра у на род ни и гра ђан ски ко стим би ло 
је при сут но ши ром европ ског про сто ра. То је би ла по сле ди ца усва ја ња на ци о-
нал не иде о ло ги је и де мо кра ти за ци је, ко јом се ис ти ца ло да је вла дар при пад-
ник и за ступ ник на ро да који пред во ди.17 По шту ју ћи ове прин ци пе, као и 
ло кал ну тра ди ци ју у Цр ној Го ри где се све штен ство оде ва ло као и оста ли 
на род, Ње гош је та ко ђе но сио на род ни ко стим. Вук Вр че вић на во ди да је 
Ње гош 1834. ски нуо мо на шку оде жду и „...да де на чи ни ти на род ње као што 
Цр но гор ци но се, али, на рав но, мно го бо ље, од фи не би је ле чо хе гуњ, од пла-
вет не ди ми је (га ће), до ко ље ни це од би је ле чо хе, цре вље град ске и ка пу цр но-
гор ску, пас од мо дор-жућ ка сте сви ле, је лек и џа ма дан склет ни, из ве зен на 
нај ве шти је обич не злат не гра не. Но сио је си лај од фи не цр кве не устро је не 
ко же, али ни ка ква за њ. оруж ја.“18 Сли чан опис до но си и Вил кин сон, ко ји 
бе ле жи да Ње гош на гла ви има цр вен фес, а „оде вен је обич но по вој нич ки, 
у на род ном оде лу, ма да бо га ти је, и огр нут је скер лет ним ћур ком са кр зном 
по иви ца ма. Но си ши ро ке и крат ке цр но гор ске чак ши ре у пла вој бо ји; два 
до не кле нео бич на до дат ка ње го вој оде ћи је су цр на сви ле на ка ра ва та и цр не 
ко жне ру ка ви це.“19 

Ли ков на пред ста ва Ње го ша као на род ног вла да ра уоб ли че на је у ве ли-
кој ме ри за слу гом Ана ста са Јо ва но ви ћа. Јо ва но вић је био ви ше стру ко зна чај на 
лич ност за срп ску кул ту ру и кре и ра ње на ци о нал них про гра ма у ви зу ел ној 
кул ту ри.20 Он је био пр ви срп ски фо то граф и ли то граф, ко ји је ре а ли зо вао 
ве лик број гра фич ких пред ста ва. Као ве о ма бли зак са по ро ди цом Обре но-
ви ћа, Ана стас Јо ва но вић је бо ра вио у Бе чу то ком њи хо вог из гнан ства. Та мо 
се ви ше пу та су срео са Пе тром II Пе тро ви ћем Ње го шем, којег је по што вао 
као јед ног од нај зна чај них Ср ба сво га вре ме на. О то ме све до чи и ње гов син 

16 Упор: М. Ти мо ти је вић, Пор тре ти ар хи је ре ја у но ви јој срп ској умет но сти, 167-168.
17 Упор.: Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку: 135-136.
18 В. Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 57.
19 И. Г. Вил кин сон, По се та Цр ној Го ри, 113. 
20 О Ана ста су Јо ва но ви ћу ви ди: П. Ва сић, Жи вот и де ло Ана ста са Јо ва но ви ћа пр вог 

срп ског ли то гра фа, Бе о град 1962.
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А. Јо ва но вић, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, фо то гра фи ја
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Кон стан тин Јо ва но вић, у сво јим ме мо а ри ма: „Да ље се се ћам вла ди ке цр но-
гор ског Пе тра, ко ји је вр ло че сто до ла зио мо ме оцу у по сје ту. Бе ше вр ло ви сок, 
цр но ма њаст (са) пу ном, али не и ду гач ком бра дом, у цр но гор ском оде лу. 
Жи во се се ћам те огром не ве ли ке и им по зант не фи гу ре, а и ње го во цр но гор ско 
оде ло ми је осо би то па да ло у очи.”21 Кон стан тин Јо ва но вић бе ле жи о бли ским 
од но си ма из ме ђу Ње го ша и Ана ста са, до но се ћи многоброј не ин фор ма ци је о 
вла ди чи ном жи во ту у Бе чу 1847. го ди не. Та ко он на во ди да је Ана стас уве че 
по се ћи вао Ње го ша, ко ји би му чи тао шта је тог да на на пи сао у „Гор ском 
ви јен цу.”22 Из све до чан ста ва о њи хо вој бли ско сти мо же се исто та ко за кљу-
чи ти и да је Ње гош имао пот пу ни увид у про цес ства ра ња ње го вог ли то гра-
фи са ног ли ка од стра не Ана ста са Јо ва но ви ћа.

Ана стас Јо ва но вић је ви ше пу та при ка зао Ње го ша то ком 1847. го ди не. 
Из тог вре ме на по знат је цр теж Ње го ша „са чал мом“ и фе сом на гла ви.23 Исте 
го ди не Јо ва но вић је из вео и ре пре зен та ти ван при каз Ње го ша. Са чу ва ни су 
ски ца за пор трет и аква рел,24 као и ли то гра фи ја, што све за јед но ука зу је на 
ауто ро во про ми шља ње о из ра ди Ње го ше ве пред ста ве у нај ре пре зен та тив-
ни јој ва ри јан ти. На ли то гра фи ји, Ње гош је при ка зан окре нут ка по сма тра чу. 
Он на се би има цр но гор ско оде ло, пре ко ко јег је пе ле ри на са ја ком, док на 
гла ви има кал пак. Де сну ру ку је за де нуо за по јас, а ле вом др жи са бљу.25 Овај 
ли то граф ски пор трет за ми шљен је као ре пре зен та тив ни вла дар ски пор трет. 
Кал пак ко ји Ње гош има на гла ви био је из ра ђен упра во у Бе чу, то ком ње го-
ве по се те 1846/1847.26 и сва ка ко је спа дао у ис так ну те еле мен те ње го вог 
ко сти ма. Ње гош је та ко при ка зан као вла дар Цр не Го ре, са ге стом ру ке ко ји 
по ка зу је спрем ност на бор бу. Ана стас Јо ва но вић je у свом бе чкoм ате љеу 
сни мио и фо то граф ски пор трет Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша 1851.27 Ње гош 
је ту при ка зан у на род ном ко сти му ка ко се ди. Де сна ру ка му је осло ње на, 
док је у ле вој ру ка ви ца.

То ком 1847. ли то граф ске пор тре те Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша та ко ђе 
је из ра дио беч ки сли кар и ли то граф Аугуст Прин цхо фер (August Prin zho fer). 
Он је кре и рао до по ја сни Ње го шев пор трет, на којем је, као и код Ана ста са 
Јо ва но ви ћа, цр но гор ски вла дар при ка зан у на род ном ко сти му са кал па ком 
на гла ви.28

21 К. А. Јо ва но вић, Раз не успо ме не Кон стан ти на А. Јо ва но вић на вла да ре Ср би је и Цр не 
Го ре 19. ве ка, при ре ди ла Д. Ва ну шић, Бе о град 2012, 18. 

22 Кон стан тин Јо ва но вић до но си ин фор ма ци је о Ње го ше вом ме сту ста но ва ња у Бе чу, 
као и о од но су са кне зом Ми ло шем и на ме ри да ње му по све ти Гор ски ви је нац: К. А. Јо ва но вић, 
Раз не успо ме не Кон стан ти на А. Јо ва но вић на вла да ре Ср би је и Цр не Го ре 19. ве ка, 21-22. 

23 П. Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, Но ви Сад 1964, 98.
24 П. Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, Но ви Сад 1964, 98; 102.
25 П. Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, Но ви Сад 1964, 78.
26 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска са рад ња (18301851), 164-165.
27 Р. Ан тић, Ана стас Јо ва но вић – пр ви срп ски фо то граф, Га ле ри ја СА НУ, Бе о град 

1977, 116.
28 Ви ди: Ње го шев ал бум, 66.
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Исте го ди не пор трет Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша сли ка и Јо хан Бес.29 
На овом пор тре ту вла дар Цр не Го ре је при ка зан ка ко се ди у на род ном ко сти-
му, са цр но гор ском ка пом на гла ви. При ли ком Ње го ше ве по се те Бе чу 1847, 
ње гов пор трет је на сли као и Урош Кне же вић. Ме да ко вић бе ле жи да је у 
ста ну на Гра бе ну Кне же вић из ра ђи вао да нас не по зна ту „ве ли ку сли ку вла-
ди чи ну.”30

Херој

Лич ност Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша би ла је још од ње го вих са вре ме-
ни ка пре по зна та као хе рој ска. Он је про сла вљан као бо рац за сло бо ду и 
пе сник. Хе рој, ко ји је жи во том и ра дом на ди ла зио вре ме у ко јем је жи вео. 
Про сла вљан и при ка зи ван нај пре као срп ски на ци о нал ни хе рој, исто та ко је 
био пер ци пи ран и као ис так ну та лич ност европ ског дру штва. Ње го ше ви 
пор тре ти би ли су јав но из ла га ни и про да ва ни у Бе чу. Сте фан Пе ја ко вић бе-
ле жи опис јед ног пор тре та: „Ње го ву сли ку ли то гра фи са ну ве о ма до бро по-
го ђе ну, с кал па ком на гла ви, на пр сих с де сна ред св. Ане, а с ле ва ко лај на 
цр но гор ска сре бр на, на јед ној стра ни дво гла ви оро с ла вом у сре ди ни, а с 
дру ге стра не за дом, ве ру и хра брост кра се тог му жа. Ње го ва сли ка про да ва 
се ов дје јав но код Ми ле ра на Гра бе ну.”31

У исто ри ји хе рој ског при ка зи ва ња Пе тра II Петровићa Ње го ша ва жно 
ме сто за у зи ма и ње го ва са мо пре зен та ци ја. Ње гош је био за о ку пљен и за ми-
шљен над срп ском исто ри јом и хе ро ји ма про шло сти. У скла ду са схва та њи ма 
сво га до ба, он је ана ли зом исто риј ских до га ђа ја про ми шљао ствар ност. У 
по ступ ци ма слав них пре да ка ви део је осно ве за соп стве но де ло ва ње, а по себ ну 
па жњу је по све ћи вао хе рој ским де ли ма у бор би про тив осман ских за во је ва ча. 
Ње гош је то по себ но ис та као у по је ди ним ви зу ел ним оства ре њи ма, у ко јима 
се, очи глед но на ње го ву ини ци ја ти ву и уз ње го ву кон тро лу, по ја вљу је ње гов 
пор трет као лик слав них лич но сти из срп ске и цр но гор ске исто ри је.

Као увод на илу стра ци ја у пр вом из да њу Гор ског ви јен ца је при каз вла-
ди ке Да ни ла. Ис под ове сли ке је Ње го шев пот пис, што ука зу је на ње но але-
го риј ско зна че ње. Љу бо мир Дур ко вић Јак шић ис ти че да „ова сли ка прет-
ста вља са мог Ње го ша, ко ји уства ри и го во ри пре ко глав ног ли ца у Гор ском 
ви јен цу.“32 

Једнo од од ли ко ва ња ко је је Ње гош уста но вио је ме да ља Оби ли ћа за хра-
брост.33 Вук Вр че вић на во ди да је Ње гош у Бе чу на ру чио да му се „на чи ни 

29 Ње го шев ал бум, 70.
30 В. М. Г. Ме да ко вић, П. П. Нэ гош –по след ньи вла да ю ћи вла ди ка цр но гор ски, 126.
31 С. Пе ја ко вић, Ње гош у Бе чу 1847, у: Са вре ме ни ци о Ње го шу, иза бра ли и ре ди го ва ли 

В. Лат ко вић и Н. Ба на ше вић, Бе о град 1951, 128.
32 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска са рад ња (18301851), 164.
33 J. Ze ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, u: Pe tar II Pe tro vić Nje goš Por tre ti, 82-83.
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на ро чи та ма ши на за на пра вља ње, њим из ми шље них сре бр них и злат них 
ме да ља ко ји је да ри вао Цр но гор це за ју на штво. На јед ној стра ни ста ја ла је 
сли ка Ми ло ша Оби ли ћа, а с дру ге на пи са но ’За хра брост.’“34 На црт за Оби-
ли ћа ме да љу ура дио је 1846/47. Ана стас Јо ва но вић. Љу ба Не на до вић све до-
чи да је вла ди ка ишао у ва ти кан ску ков ни цу да би на ру чио но ве ме да ље 
1851. го ди не. Ње га је пра тио не ки та мо шњи цр тач са на цр том ме да ље Оби-
ли ћа.35 На ме да љи је при ка зан лик из про фи ла, са кра ћом бра дом, ко ји на 
гла ви има кал пак. Овај лик иден ти фи ко ван је као Ње го шев пор трет.36 

У хе рој ском при ка зи ва њу Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, ва жно ме сто 
за у зи ма Ана стас Јо ва но вић. У сво ју чу ве ну пред ста ву Ср би око гу сла ра, 
на ста лу 1848, Јо ва но вић је та ко ђе увр стио и пред ста ву Ње го ша.37 Ова ком-
по зи ци ја је има ла зна чај ну на ци о нал ну функ ци ју и пред ста вља ла је скуп 
Ср ба око на род ног пе ва ча – гу сла ра.38 Јо ва но вић је, уз сим бо лич ке фи гу ре 

34 В. Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 57.
35 Љ. Не на до вић, Пи сма из Ита ли је, Бе о град 1907, 114.
36 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска са рад ња (18301851), 165.
37 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Ср би јан скоцр но гор ска са рад ња (18301851), 165-166; П. Ва сић, 

Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, Но ви Сад 1964, 40.
38 Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, 132.
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ко је су пред ста вља ле срп ски на род, при ка зао и нај зна ме ни ти је Ср бе сво га 
до ба – кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа и Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. На овој 
пред ста ви Ње гош је пред ста вљен као вла ди ка, што је од го ва ра ло ње го вом 
зва нич ном по ло жа ју у Цр ној Го ри. 

Ана стас Јо ва но вић је та ко ђе осми слио је дин стве ну ли то граф ску це ли ну 
у срп ској кул ту ри – „Спо ме ни ке срб ске.“ Ту су би ли при ка за ни нај зна чај ни-
ји до га ђа ји и лич но сти из срп ске исто ри је и са вре ме ног жи во та. Ли то гра-
фи са ни лик Ње го ша об ја вљен је у окви ру Спо ме ни ка срб ских 1852. го ди не. 
Он је на сло вљен: „ПЕ ТА РЪ II ПЕ ТРО ВИ ЋЪ НЬ Е ГОШ – ВЛА ДИ КА ЦРНО-
ГОРСКIЙ И БРДСКIЙ Рођ. 1815 + 1851.“ Ње гош је при ка зан у се де ћем по ло-
жа ју. Са цр но гор ском ка пом на гла ви, оде вен је у пла ве пан та ло не. Та ко ђе 
има цр ну кравaту, бе лу до ла му, и џе ма дан из ве зен зла том.39 Ико но гра фи ја 
овог пор тре та про и за шла је из Ње го ше ве фо то гра фи је, ко ју је 1851. ура дио 
Ана стас Јо ва но вић.40 Исти је на цр тао и илу стра ци ју за Гор ски ви је нац, на 
ко јој је при ка зан игу ман Сте фан у раз го во ру са Цр но гор ци ма,41 што по твр-
ђу је ње го ву по све ће ност и по што ва ње Ње го ше вог де ла.

Од дру ге по ло ви не XIX ве ка Ње го шев лик се ја вља у многоброј ним 
ви зу ел ним пред ста ва ма, ко је су га про сла вља ле као хе ро ја. У за ви сно сти од 
на ме не ли ков ног де ла, дру штве ног кон тек ста и ин тер пре та ци је Ње го ше ве 
лич но сти, ко ри шће ни су или кре и ра ни од го ва ра ју ћи ико но граф ски ти по ви.

То ком 1882. Ми ло рад Ме да ко вић об ја вљу је мо но гра фи ју Пе тра Пе тро-
ви ћа Ње го ша.42 У овој књи зи су об ја вље не и илу стра ци је из Ње го ше вог 
жи во та, ко је се од но се на за кле тву Цр но го ра ца над од ром Пе тра I и „Из бор 
и по твр да Ра да за го спо да ра Цр не Го ре.“

Ве лик зна чај је имао Пе тар II Пе тро вић Ње гош за Кра ље ви ну Цр ну Го ру 
и ди на сти ју Пе тро ви ћа. При ли ком про сла ве две сто го ди шњи це вла дар ског 
до ма Пе тро ви ћа 1896, на пра вље на је ре пре зен та тив на ме да ља – огр ли ца на 
ко јој је при ка за но се дам вла да ра из ове ди на сти је. Ту је при ка зан и Ње гош.43

У про це су ме мо ри са ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ва жно ме сто за у зи ма-
ју ње го ве скулп ту рал не пред ста ве. Јед ну од пр вих кре и рао је Пе тар Убав кић, 
у ви ду би сте. На во ди се да се она на ла зи ла у дво ру кра ља Обре но ви ћа, за-
јед но са ли ко ви ма дру гих срп ских пе сни ка.44

То ком дру ге по ло ви не XIX ве ка до ла зи до иде ја о по ди за њу спо ме ни ка 
Ње го шу. Ана стас Бо ца рић, умет ник по знат по многоброј ним срп ским па три-
от ским ком по зи ци ја ма, у За дру је 1899. из ло жио мо дел ко ња нич ког спо ме ни ка 

39 П. Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, 46. 
40 Р. Ан тић, Ана стас Јо ва но вић – пр ви срп ски фо то граф, 116. 
41 П. Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (18171899), ка та лог ра до ва, Но ви Сад 1964, 99.
42 В. М. Г. Ме да ко вић, П. П. Нэ гош – по след ньи вла да ю ћи вла ди ка цр но гор ски, Но ви 

Сад 1882.
43 J. Ze ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, u: Pe tar II Pe tro vić Nje goš Por tre ti, 92-93.
44 Н. Си мић, Пе тар Убав кић (18501910). Жи вот и рад пр вог скулп то ра об но вље не 

Ср би је, Бе о град 1989, 131,134, 147, 164, 239, 260.
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Пе тру II Пе тро ви ћу.45 Де та љан при каз спо ме ни ка до но си Мар ко Цар у Бран-
ко вом ко лу.46 Он на гла ша ва да Бо ца рић ни је са мо умет ник, него и „од ли чан 
срп ски ро до љуб,“ ко ји је из ра дио мо дел спо ме ни ка да се „на ђу љу ди,“ ко ји 
би се по тру ди ли да се он и ре а ли зу је у бу дућ но сти. Спо ме ник је кон ци по ван 
као ве о ма сло же на це ли на. Ње гош је при ка зан на ко њу у цр но гор ском на род-
ном оде лу. Он ле вом руком при др жа ва узде, а у де сној руци др жи „пе ро или 
пи саљ ку.“ На угло ви ма ба зе спо ме ни ка за ми шље не су че ти ри це ли не. У 
пр вој је при ка зан Цр но го рац на стра жи, а у дру гој је сле пи гу слар с мла дом 
Цр но гор ком, сво јом во ди љом. У тре ћој це ли ни је при ка зан књаз Да ни ло ка ко 
ту ма чи мла до ме Ни ко ли Мир ко ву (кња зу Ни ко ли) Гор ски ви је нац и по ка зу је 
пр стом у да љи ну, а у че твр тој гру пи је мај ка Цр но гор ка ко ја учи си на да га ђа 
из ре вол ве ра. На стра на ма по ста мен та за ми шље на су два ре ље фа са сце на-
ма из Ње го ше вог жи во та. На јед ној је сце на ка ко Ње гош уки да гу вер нар ство, 
кад је „по ми ло вао урот ник и свог ду шма ни на Ву ка Ра до њи ћа,“ а на дру гој 
„ју нач ко др жа ње Вла ди чи но у бо ју око Ле сен дре (1839).“47 Бо ца ри ћев спо ме-
ник је ве ро ват но био ма кар де ли мич но ин спи ри сан спо ме ни ком кне зу Ми-
ха и лу у Бе о гра ду, ко ји је из вео ита ли јан ски скулп тор Ен ри ко Па ци. То је био 
пр ви ко ња нич ки спо ме ник у срп ској умет но сти, на којем је та ко ђе при ка зан 
гу слар, у ком по зи ци ји Ср би око гу сла ра.

На Бо ца ри ће вом мо де лу спо ме ни ка ис так ну та је ја сно иде ја о по ве за но-
сти ма ча и пе ра. Ње гош у де сној ру ци др жи „пе ро или пи саљ ку,“ иако ко ња-
нич ки спо ме ни ци увек но се иде ју три јум фа. По ве за ност по е зи је и ра то ва ња 
по себ но је ис так ну та у гру па ма, при ба зи, где је зна чај по е зи је ис так нут кроз 
при ка зе гу сла ра и Ње го ше вих де ла, а оруж је у пред ста ва ма Цр но гор ца на 
стра жи и Цр но гор ке ко ја учи си на га ђа њу из ре вол ве ра. На кра ју при ка за 
Бо ца ри ће вог ра да, Мар ко Цар по зи ва свих „шест ми ли јо на Ср ба“ да да ју по 
де сет нов чи ћа и да се спо ме ник на Це ти њу за вр ши до сто го ди шњи це Ње го-
ше вог ро ђе ња.48

Култ Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша ја ча из ме ђу два свет ска ра та, у пе рио-
ду Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ње гош се сла ви као ве ли ки срп ски пе сник, али и 
ју го сло вен ски ства ра лац. Ње гов култ се по себ но ак ту е ли зу је у вре ме об но-
ве ка пе ле на Лов ће ну 1925. го ди не.49 

То ком 1932. до ла зи и до ини ци ја ти ве да се по диг не спо ме ник Ње го шу 
у Бе о гра ду. Иако је фор ми ран ве лик од бор и би ра но нај ре пре зен та тив ни је 
ме сто за спо ме ник, до ње го ве ре а ли за ци је ни је до шло. Ре зул та ти ове ак ци је 
би ле су скулп ту ре Ива на Ме штро ви ћа и То ме Ро сан ди ћа. Ме штро вић је ура дио 

45 Б. Па вић-Ба ста, Ко ња нич ки спо ме ник Ње го шу од Ана ста са Бо ца ри ћа, Збор ник за 
ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске 18 (Но ви Сад 1982), 243-247.

46 М. Цар, Спо ме ник Вла ди ци Ра ду, Бран ко во ко ло 8, (Срем ски Кар лов ци 1899), 250-252.
47 М. Цар, Спо ме ник Вла ди ци Ра ду, 251-252.
48 М. Цар, Спо ме ник Вла ди ци Ра ду, 252.
49 Ви де ти: Спо ме ни ца Пе тра II Пе тро ви ћа – Ње го ша: 181318511925, уре дио Д. Вук сан, 

Це ти ње 1926.
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би сту и мо дел за спо ме ник, 
док је Ро сан дић из вео би сту, 
ко ја је тре ба ло да бу де ре про-
ду ко ва на и про да ва на.50 

Пр ви јав ни спо ме ник 
по све ћен Ње го шу по ди же се 
у Тре би њу 1934. го ди не, на 
ини ци ја ти ву и кти тор ством 
Јо ва на Ду чи ћа.51 Овај спо ме-
ник из ра дио је То ма Ро сан дић 
и дар је срп ског пе сни ка Ду-
чи ћа сво ме ве ли ко ме прет ход-
ни ку. Ико но гра фи ја спо ме-
ни ка упра во је пред ста вља ла 
Ње го ша као пе сни ка. Он је 
при ка зан са књи гом у де сној 
ру ци, ка ко чи та. 

По сле Дру гог свет ског 
ра та зна чај Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње го ша се не ума њу је. Мно-
ге шко ле но се ње го во име, а 
по ди жу се и по је ди ни спо ме ни ци. Све ча но се про сла вља ју сто го ди шњи ца 
об ја вљи ва ња Гор ског ви јен ца 1947. и Ње го ше ва сто го ди шњи ца 1951, ка да се 
об ја вљу је и Ње го шев ал бум. То ком ових про сла ва ан га жо ва ни су и сли ка ри 
Ми ло Ми лу но вић и Пе тар Лу бар да. Ми лу но вић је, из ме ђу оста лог, ура дио 
пла ка те за про сла ве сто го ди на Гор ског ви јен ца и Ње го ше ве сто го ди шњи це,52 
док је Лу бар да на сли као низ пред ста ва са мо ти вом ка пе ле на Лов ће ну, као 
и пре де ла ко ји су по ве за ни са Ње го ше вим жи во том.53

Зна чај и ин спи ри са ност Ње го ше вом лич но шћу и де лом усло вио је на-
ста нак ве ћег бро ја ли ков них де ла то ком дру ге по ло ви не XX ве ка.54 У исто-
ри ји јав них спо ме ни ка по све ће них Ње го шу ва жно ме сто за у зи ма ју ра до ви 
Сре те на Сто ја но ви ћа. По Сто ја но ви ће вом мо де лу из ли ве на је скулп ту ра 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, по ста вље на у Под го ри ци 1954. го ди не. Ње гош 
је пред ста вљен ка ко се ди у на род ном оде лу, а при др жа ва књи гу ле вом ру ком. 
По истом пред ло шку ура ђе на је и скулп ту ра ко ја је 1994. по ста вље на на 
пла то ис пред Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 

50 С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на. Ка Ње го ше вом ко нач ном 
по чи ва ли шту, 130-152. 

51 С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на. Ка Ње го ше вом ко нач ном 
по чи ва ли шту, 141-143. 

52 Ње го шев ал бум, 6, 55, 83.
53 Ње го шев ал бум, 11, 17, 31, 37, 57, 63, 71, 81.
54 Ви ди: J. Ze ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, u: Pe tar II Pe tro vić Nje goš Por tre ti, 26-87.

С. Сто ја но вић, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, пла то 
ис пред Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду
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Зна чај Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша од ре дио је и при сут ност ње го вог ли ка 
у фи ла те ли ји и на нов ча ни ца ма Ју го сла ви је, Цр не Го ре и Ср би је.55

То ком 2013. го ди не, у вре ме про сла ве две сто го ди шњи це Ње го ше вог ро-
ђе ња, спо ме ник из ра ђен по мо де лу Сре те на Сто ја но ви ћа по ста вљен је у Ан-
дрић гра ду у Ви ше гра ду. За раз ли ку од спо ме ни ка у Под го ри ци и Бе о гра ду, 
на по ста мен ту овог је ис пи са но „Тра ги чан ју нак ко сов ске ми сли.“ То ја сно 
ука зу је на то да су на ру чи о ци Ње го ше вог спо ме ни ка при хва ти ли ту ма че ње 
Иве Ан дри ћа, да су Ње го ше ва лич ност и де ло ду бо ко про же ти Ко со вом и 
је ди но ра зу мљи ви кроз ко сов ски за вет.56 

Страдање и светитељство

Пе тар II Пе тро вић Ње гош је по соп стве ној же љи са хра њен у сво јој за ду-
жби ни – ка пе ли по све ће ној Све том Пе тру Це тињ ском. Ка пе ла је из гра ђе на 
1846. на вр ху Лов ће на, и то на ме сту где су би ли оста ци ста ри је цр кве. У ка-
пе ли је за Ње го ше ва жи во та слу же на ли тур ги ја „за ду шу не у мр лих цр но гор-
ских ју на ка, ко ји су за част и сла ву у бо ју с Тур ци ма по ги ну ли при вла ди ци 
Да ни лу или Пе тру I.“57 Ње гош је и сво јом по е зи јом про сла вљао Лов ћен, као 
уз ви ше но и хе рој ско ме сто: „...Ти од би јаш сва ког ство ра дру штво / што не 
сли чи ор лу ал’ кур ја ку, / ал’ Ми ло шу или Ка ра ђор ђу, / а отров не бљу јеш ана-
те ме / на ву ков це, ро да из да ји це.“58 Ње гош је та ко од лу чио да се са хра ни на 
уз ви ше ном све том ме сту, ко је је до ми ни ра ло про сто ром Цр не Го ре и у којем 
су се про сла вља ли хе ро ји.

То ком Пр вог свет ског ра та аустро-угар ска оку па ци о на вој ска је по ру-
ши ла ка пе лу и из ме сти ла Ње го ше во те ло у цр кву на Це ти њу 1916. го ди не.59 
Ка пе ла је об но вље на, па је то ком све ча не др жав не це ре мо ни је Ње го ше во 
те ло 1925. пре не то са Це ти ња на Лов ћен.60 Ол тар ска ап си да ка пе ле, об но вље-
не по про јек ту ар хи тек те Ни ко ла ја Кра сно ва, би ла је укра ше на ико на ма ко је 
је из ра дио Урош Пре дић. Ту су би ли на сли ка ни Све ти Ва си ли је Остро шки, 
Све ти Пе тар Це тињ ски, Све ти Сте ван Пи пер ски и Све ти Јо ван Вла ди мир, 
док је из над њих би ла пред ста ва Хри ста Пан то кра то ра.61 Про грам ико на 
Уро ша Пре ди ћа ја сно на гла ша ва по ве за ност Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша са 
ње го вим прет ход ни ци ма – све ти те љи ма са под руч ја Цр не Го ре. Пре дић је 

55 J. Ze ko vić, Nje go šev por tret kroz vri je me, u: Pe tar II Pe tro vić Nje goš Por tre ti, 94-97.
56 И. Ан дрић, Ње гош као тра ги чан ју нак ко сов ске ми сли, Срп ски књи жев ни гла сник 

н.с. XLV, бр. 5 (Бе о град 1935), 348-365.
57 В. Вр че вић, Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 130.
58 П. Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Це ло куп на де ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, књи га пр ва, 

Бе о град 1967, 235.
59 С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на, 30-42.
60 Спо ме ни ца Пе тра II Пе тро ви ћа – Ње го ша: 181318511925, уре дио Д. Вук сан, Це-

ти ње 1926.
61 У. Пре дић, Ауто би о гра фи ја (на ста вак од 1921. год.), у: М. Јо ва но вић, Урош Пре дић, 

Но ви Сад – Сом бор 1998, 259.
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на сли као и Ње го шев пор трет у ме да љо ну, ко ји је био по ста вљен на сар ко фаг.62 
Ње гош је ту био пред ста вљен са цр но гор ском ка пом на гла ви, по мо де лу 
Ана ста са Јо ва но ви ћа.

По сле Дру гог свет ског ра та до ла зи до ини ци ја ти ве ко му ни стич ких вла-
сти Цр не Го ре, да се ка пе ла по ру ши и уме сто ње из гра ди ма у зо леј. Ру ше ње 
ка пе ле је би ло за сно ва но же љом цр но гор ских ко му ни ста да укло не пра во-
слав но вер ско зда ње са вр ха Лов ће на.63 Ујед но, у то ме је са др жан и по ку шај 
ре ин тер пре та ци је Ње го ше вог лика и ње го во при ла го ђа ва ње ко му ни стич кој 
иде о ло ги ји. Ру ше ње ка пе ле иза зва ло је оштро про ти вље ње срп ске и ју го сло-
вен ске кул тур не јав но сти. Је дан од ис так ну тих кри ти ча ра овог про јек та био 
је и Ла зар Три фу но вић, исто ри чар умет но сти и про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та.64 Све до чан ство про ти вље ња ру ше њу ка пе ле на Лов ће ну је и те мат-
ски број ча со пи са „Умет ност,“ чи ји је он при ре ђи вач.65 Ре ак ци ју на ру ше ње 
ка пе ле ис ка за ли су сли ка ма и цр те жи ма многоброј ни умет ни ци, као што су 

62 М. Јо ва но вић, Урош Пре дић, 303.
63 С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на, 197-337.
64 В. Кру љац, Ла зар Три фу но вић, про та го нист и ан та го нист јед не епо хе, Бе о град 2009, 

35-38.
65 Умет ност 27/28, (Бе о град 1971)

Н. Кра снов, Ка пе ла на Лов ће ну, цр теж
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Пе тар Лу бар да, Ми ро Гла вур тић, Ба та Ми ха и ло вић, Ду шан Ота ше вић, Ми ћа 
По по вић, Мла ден Ср би но вић и Ми лић од Ма чве.66 Јед но од нај и стак ну ти јих 
де ла је сли ка Пе тра Лу бар де „Су мрак Лов ће на,“ за ко ју је Ми ћа По по вић 
ис та као: „Лу бар ди на сли ка ни је по греб на и ни је са мо кон ста то ва ње тир јан-
ства. Ова кав гнев се не ми ри са оба вље ним по слом. Он не при зна је да је не што 
де фи ни тив но. Лу бар ди на сли ка је упо ран на ста вак зах те ва за прав дом. Она 
је јед на енер ги ја и као та ква – не по мир љи ва.“67 

 Упр кос про ти вље њу кул тур не јав но сти, до ла зи до из град ње но вог спо мен 
обе леж ја уме сто ка пе ле.68 Цр но гор ске ко му ни стич ке вла сти су при хва тиле 
идеј но ре ше ње Ива на Ме штро ви ћа за ма у зо леј на Лов ће ну. Ме штро вић, ко ји 
је та да био у по ли тич кој еми гра ци ји, при хва тио је да се ре а ли зу је ње гов 
про је кат из 1925. го ди не. Овај про је кат је, у вре ме свог на стан ка, од би јен од 
стра не срп ске пра во слав не цр кве, као пот пу но нео д го ва ра ју ћи и стран пра-
во слав ном ду ху. Ме штро ви ћев је но ви кон цепт ма у зо ле ја ура дио у са рад њи 
са ар хи тек том Ха рол дом Би ли ни ћем, чи ја је ре а ли за ци ја окон ча на све ча ним 
отва ра њем 28. ју ла 1973.69 

Сре ди ште уну тра шњег про гра ма ма у зо ле ја је Ме штро ви ће ва скулп ту-
ра, ко ја пред ста вља Ње го ша као ства ра о ца – пе сни ка, ка ко се ди под ор лом. 
Ње гош је при ка зан у на род ном ко сти му, чи ме се по себ но на гла сио ње гов 
ла ич ки лик. Ме штро ви ћев про је кат осми шљен је од су ством би ло ка квих вер-
ских обе леж ја. То сва ка ко не од го ва ра Ње го ше вој пост хум ној же љи, као ни 
ње го вом вла ди чан ском до сто јан ству и пред ста вља ја сан по ку шај и чин де са-
кра ли за ци је Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, пре ма по тре ба ма зва ни чне др жав не 
ате и стич ке и ко му ни стич ке иде о ло ги је.

Иако је ма у зо леј на Лов ће ну отво рен 1973, на ста вље но је про ти вље ње 
овом про јек ту и об на вља не су ини ци ја ти ве за по нов ним по ди за њем ка пе ле.70 
То ком 2013. про сла вља но је сто пе де сет го ди на од ро ђе ња Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша. Том при ли ком за по чет је и про цес ње го ве ка но ни за ци је. У Це-
тињ ски ма на стир је све ча но ли тур гиј ски уне та ико на Ми тро по ли та Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша, па је од та да овај дан у Ми тро по ли ји цр но гор ско-при мор-
ској Срп ске пра во слав не цр кве уста но вљен као да тум ње го вог све ти тељ ског 
пра зно ва ња. Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је одр жао је 
при год ну бе се ду, у ко јој је ис та као ду хов ни зна чај и ње го ва пост хум на стра да-
ња при ли ком ру ше ња ка пе ле на Лов ће ну.71 Ико но гра фи ја ико не ко ја је уне та 

66 Ови ра до ви су ре про ду ко ва ни у: Умет ност 27/ 28 (Бе о град 1971), 202-203, 240, 244, 
248-249, 258.

67 М. По по вић, О „Су мра ку Лов ће на“, Умет ност 27/28, (Бе о град 1971), 204. 
68 Ви де ти: D. Keč ke met, Ži vot Iva na Me štro vi ća (1883.1962.2002), 2. sve zak, Za greb 2009, 

563-577. 
69 D. Keč ke met, Ži vot Iva na Me štro vi ća (1883.1962.2002), 2. Sve zak, 576.
70 С. Кља ко вић – Р. Пе ко вић, Се дам Ње го ше вих са хра на, 344-370, 383-394.
71 Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је, Пе тар II, Лов ћен ски –Тај но ви дац 

– све ти свје док Хри сто вог Вас кр се ња, Све ти го ра бр. 226 (Це ти ње јул 2013), 13-16.
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у Це тињ ски ма на стир од го ва ра на-
чи ну при ка зи ва ња све тих ар хи је ре ја 
пра во слав не цр кве. Ико ну је на сли ка-
ла ико но пи сач ка ра ди о ни ца ма на сти-
ра Ду ље во, а нат пис уз све ти те љев лик 
гла си: „Све ти Ми тро по лит Пе тар 
дру ги лов ћен ски тај но ви дац.“ Све ти-
тељ је на сли кан у ар хи је рејс ком ор-
на ту. На гла ви има ми тру, на ко јој је 
Хри сто ва ико на. У де сној ру ци др жи 
за ду жби ну и сво ју гроб ну цр кву на 
Лов ће ну, док је у ле вој сви так. На свит-
ку је ис пи са но: „О пре бла ги ти хи 
учи те љу. Вас кр се њем смрт си по ра-
зио зе мља сла ви сво га спа си те ља.“72 
Текст на свит ку је из кон да ка бр. 6 
у сла ву Све тог Ми тро по ли та Пе тра 
дру гог.73

----------

То ком XIX и XX ве ка на ста ле су 
многоброј не ли ков не пред ста ве Пе-
тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Оне су све-
до чи ле о Ње го ше вом ар хи је реј ском 
до сто јан ству, вла дар ској ре пре зен та тив но сти, кул ту пе сни ка и хе ро ја, као 
и о ње го вом све ти тељ ству. Пу тем гра фич ких при ка за, ли то гра фи ја, сли ка, 
скулп ту ра и ико на, ни је са мо бе ле жен и ме мо ри сан Ње го шев лик, него се исто-
вре ме но до при но си ло ши ре њу кул та вла ди ке, вла да ра и пе сни ка. По ли тич-
ке тур бу лен ци је срп ске, цр но гор ске и ју го сло вен ске исто ри је огле да ле су се 
и у од но су пре ма Ње го шу. Ње гов гроб је био ви ше пу та ра за ран, а по том је, 
упр кос Ње го ше вом ар хи је реј ском до сто јан ству и ње го вој же љи, над њим 
по диг нут ма у зо леј без ика квог хри шћан ског обе леж ја. Про сла ва две сто ти не 
го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња отво ри ла је но во по гла вље. Ико на Све тог ми-
тро по ли та Пе тра дру гог лов ћен ског тај но вид ца уне та је у Це тињ ски ма на стир, 
па су се та ко кре и ра ли и но ви пу те ви за ви зу ел но пред ста вља ње Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша.

72 Ико на Све тог Ми тро по ли та Пе тра Дру гог је ре про ду ко ва на на на слов ној стра ни ча-
со пи са Све ти го ра бр. 226, (Це ти ње јул 2013). Ње но по ста вља ње на ико но стас цр кве Це тињ ског 
ма на сти ра је при ка за но у истом бро ју Све ти го ре уз текст: Ми тро по лит цр но гор ско-при мор-
ски Ам фи ло хи је, Пе тар II, Лов ћен ски –Тај но ви дац – све ти свје док Хри сто вог Вас кр се ња, 16.

73 Тро пар и кон дак Све том Ми тро по ли ту Пе тру дру гом су об ја вље ни уз текст: Ми тро-
по лит цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је, Пе тар II, Лов ћен ски –Тај но ви дац – све ти свје док 
Хри сто вог Вас кр се ња, 13.

Ико на Све тог Ми тро по ли та Пе тра 
Дру гог Лов ћен ског Тај но вид ца, 2013.
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Веселин Матовић

ЊЕГОШ У ЦРНОГОРСКИМ УЏБЕНИЦИМА  
ЗА ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

У ра ду се на кон крет ним при мје ри ма по ка зу је ка ко се зло у по тре бом 
књи жев не те о ри је и ме то дич ке апа ра ту ре, од но сно ре дук ци јом зна че ња 
од ре ђе них књи жев но-те о риј ских пој мо ва, у цр но гор ским на став ним про-
гра ми ма и уџ бе ни ци ма Ње го ше во пје снич ко дје ло са о бра жа ва по тре ба ма 
вла да ју ће иде о ло ги је у Цр ној Го ри. У на мје ри да Ње го ша, ка ко са ми ка жу, 
„опе ру“ од срп ског ре ли гиј ског на ци о на ли зма, ко ји сво је упо ри ште на-
ла зи у ми то ман ском ра зу ми је ва њу Ње го ше вог дје ла, кре а то ри и пи сци 
ов да шњих школ ских пр о гра ма и уџ бе ни ка при бје гли су при зем ним иде-
о ло шким кон струк ци ја ма, не пре за ју ћи чак ни од гру бих фал си фи ко ва ња 
Ње го ше вих сти хо ва. Та ко је Ње го ше во дје ло по ста ло пред ме том по ли-
тич ке ма ни пу ла ци је и „мен тал ног ин же ње рин га“ та мо гдје је то нај ма ње 
до пу сти во – у школ ским учи о ни ца ма. 

Кључ не ри је чи: Ње го ше во дје ло, на став ни пр о гра ми, чи тан ке, шко ла, 
уче ни ци, иде о ло ги ја, иден ти тет, но ва Цр на Го ра, Ко со во, Ми лош Оби лић

1.0. Oдавно, за пра во ви ше од шест де це ни ја, дио на ше ин те ли ген ци је, 
углав ном онај ко ји, у сва ком вре ме ну и у сва кој по ли тич ко-иде о ло шкој кон-
сте ла ци ји, функ ци о ни ше као тран сми си ја и ре а ли за тор др жав не по ли ти ке 
и вла да ју ће иде о ло ги је, али ни шта ма ње и онај ко ји дје лу је у окви ру обра-
зов них и на уч них ин сти ту ци ја, из ге не ра ци је у ге не ра ци ју, го то во хор ски, 
по на вља за хтјев за тзв. „но вим чи та њем“ Ње го ша. Ме ђу тим, ако ма ло бо ље 
по гле да мо, ви дје ће мо да иза то га за хтјева не сто ји, ка ко би се у пр ви мах мо-
гло по ми сли ти, ствар на по тре ба да се на осно ву но вих књи жев но те о риј ских 
и књи жев но и сто риј ских са зна ња из но ва осви је тли Ње го ше ва пје снич ка по-
ру ка, не го је то уви јек био, и остао, из диг нут до нај ви шег др жав ног раз ло га 
и упу ћен са нај ви шег по ли тич ког мје ста, за хтјев за но вом иде о ло шком пре-
па ра ци јом и ка на ли за ци јом Ње го ше вог дје ла. То је кон стан та сва ке цр но-
гор ске по ли ти ке и њи хо ве кул тур не ори јен та ци је од 1945. до да нас. А ка ко 
ства ри сто је, би ће и убу ду ће, чак и у по ја ча ном ин тен зи те ту. Од кри ла ти це 
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„Не мо же мо с гу сла ма у Евро пу“, до „Не мо же мо с Ње го шем у Евро пу“ са мо 
је је дан ко рак.

1.1. С тзв. „но вим чи та њем“ Ње го ша пр ви су по че ли ко му ни сти и прак-
ти ко ва ли га ве о ма до сљед но, пре ци зно и успје шно, че тр де сет го ди на. 

Љу ди су, чак и ве о ма ум ни и обра зо ва ни, све те грд не го ди не чи та ли, 
ту ма чи ли и пре да ва ли ђа ци ма и сту ден ти ма Ње го ше во дје ло, от кри ва ли у 
ње му тра го ве сва ко ја ких уче ња: и нео пла то ни зма, и гно сти ци зма, чак и ка-
ба ли зма и марк си зма, али оно што је то ли ко у ње му очи глед но, и што је 
основ но – ње го ву хри шћан ску он то ло ги ју, ан тро по ло ги ју, ети ку и ес ха то ло-
ги ју, ње гов хри шћан ски дух, ни је су мо гли, бо ље ре ћи ни је су хтје ли да пре-
по зна ју и иш чи та ју. Сти хо ви: „Т’је ло сте ње под си лом ду шев ном / ко ле ба се 
ду ша у ти је лу“, за њих је не спор но био нео пла то ни зам, или не ки дру ги изам, 
али сти хо ви: „Бо же дра ги, ко ји све упра вљаш / ко ји сје диш на пре сто не бе сни 
/ те мо гу ћим за жи жеш по гле дом / сва сви је тла ко ла у пр о сто ру“ итд., би ли 
су или пје снич ко сред ство („књи жев на ча ро ли ја“) или, на идеј ном пла ну – 
пје снич ка на ив ност. Та ко се, ма ло по ма ло, уста ли ло ми шље ње да Ње гош, 
иако вла ди ка, ни је по зна вао, а мо жда ни при зна вао уче ње сво је Цр кве, иако 
у ње го вом дје лу не ма ни јед ног је ди ног сти ха ко ји ни је згри јан ду хом ис ку-
стве не вје ре у кр сно ва скр сну жр тву Хри сто ву. У том вре ме ну, Ве ли ми ро-
ви ће ву Ре ли ги ју Ње го ше ву, ра зу ми је се, ни ко ни је смио ни по ме ну ти, а ни 
да нас углав ном не сми је, бар што се ти че на ше се ку лар не пр о свје те, ко ја се 
у том по гле ду ни за јо ту ни је пр о ми је ни ла у од но су на ста ње из пе де се тих 
го ди на пр о шлог ви је ка. (Осим што на пр вим стра ни ца ма чи тан ки не ма Ти-
то ве сли ке, све дру го је у су шти ни оста ло исто. Бо гу су та вра та из гле да за-
ва зда за тво ре на.) Ре зул тат та квог „чи та ња“ би ло је ру ше ње Вла ди чи не цр кве 
на Лов ће ну, чи ме је Цр на Го ра ра зо ри ла свој за вјет ни ков чег, зна мен свих 
сво јих исто риј ских те жњи и свих сво јих пле ме ни тих на дах ну ћа. И по ре кла 
и сво ју ети ку, и сво ју кул ту ру, и сво ју исто ри ју и сво је др жа во твор ство и 
кре ну ла за не ка квим дру гим ори јен ти ри ма и пу то ка зи ма. Био је то нај ду бљи 
пад и нај тра гич ни ји тре ну так у ње ној исто ри ји.

1.2. Он да су, по сљед њих де це ни ја 20. ви је ка, са сво јим „но вим чи та њем“ 
на сце ну сту пи ли цр но гор ски шо ви ни сти ко ји су по че ли спор с Ње го шем 
око ње го вог срп ског на ци о нал но-исто риј ског уте ме ље ња и срп ског је зич ког 
иден ти те та. Њи хов мо дел „чи та ња“ Ње го ша за сни вао се на по ли ти кант ско-
иде о ло шкој из ми шљо ти ни да је Ње гош под пој мом Срп ство под ра зу ми је вао 
у ства ри при пад ност пра во слав ној вје ро и спо ви је сти, а не ет нич ку, је зич ку 
и кул тур ну при пад ност, чи ме је он, на вод но, као лош по ли ти чар и још го ри 
по зна ва лац исто ри је свог на ро да, не спрет но ма ни пу ли сао, а да је Цр но гор-
ство, иако се он у то ни је баш нај бо ље ра зу ми је вао, ње гов пра ви на ци о нал ни 
и исто риј ски иден ти тет. Оту да ни ње гов је зик ни је срп ски ни ву ков ски не го 
чи сто цр но гор ски и „ње го шев ски“ је зик ко ји тре ба да по слу жи као осно ви ца 
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тзв. цр но гор ског књи жев но је зич ког стан дар да, бит но раз ли чи тог од срп ског. 
Ње го ва ет но ге нет ска кон цеп ци ја Цр не Го ре као по ко сов ског збје га пре о ста-
лих срп ских ви те зо ва пр о гла ше на је као крај ње не зна лач ка кон струк ци ја и 
ми то ма ни ја, „фа тал на иде о ло ге ма“, ко ју су му пре по ру че ним пи смом по сла-
ли не ки опа сни срп ски иде о ло зи с кра ја 20. ви је ка, а он је „до пун ски уре дио“ 
и „естет ски арти ку ли сао“, унио у њу „ље по ту и страст зву ко ва“, а он да је 
„убри згао у на шу ствар ност“. Та ко је она по ста ла „убо ји то иде о ло шко оруж је“, 
„убо ји ти је од Ман ду ши ће вог џе фер да ра“, па и дан да нас, трај но угра ђе на у 
мен тал ни кôд на шег збу ње ног ет но са, те шко „оме та фор ми ра ње цр но гор ског 
на ци о нал ног иден ти те та“. Ето, та ко је ра дио наш ге ни јал ни сму тљи вац: по ту-
рио нам Гор ски ви је нац, „текст ко ји сто ји у осно ви рас ци је пље но сти цр но гор-
ског на ци о нал ног би ћа“ (Бе ча но вић 2011: 34), зна ју ћи да ће ви рус ши зо фре-
ни је са кри вен у ње му по че ти да дје лу је пу ном сна гом тек на кон сто пе де сет 
го ди на ми ро ва ња у на шем кр во то ку. И да ће пре но си о ци за ра зе би ти упра-
во они уни вер зи тет ски пр о фе со ри ко ји га бу ду пр ви у се би пре по зна ли. Не 
тре ба он да жа ли ти што му је гр об рас ко пан, ко сти рас ту ре не, за вјет на цр ква 
сру ше на, а над оним што је оста ло на ва ље не хи ља де то на ја бла нич ког гра-
ни та. To je још и нај ма ње што му је тре ба ло ура ди ти. Али и нај стра шни је 
што је не ки на род у исто ри ји чо вје чан ства ура дио свом нај ве ћем пје сни ку, 
а за шта се ни по сли је че тр де сет го ди на ни је по ка јао. 

1.3. На по кон, у по сљед њих де се так го ди на све упор ни је се на ме ћу, по-
себ но у обра зов ном си сте му, тзв. мон ди ја ли сти, евро а тлант ски ин те гра ли сти 
и фе ми ни сти са њи хо вим но вим ква зир ла пур лар ти стич ким чи та њем Ње го-
ша, за сно ва ним на јед но стра ном ра зу ми је ва њу и вул га ри за ци ји књи жев но-
те о риј ских ди стинк ци ја: ствар ност-фик ци ја, од но сно исто риј ска исти на – 
умјет нич ка исти на у књи жев ном дје лу. Циљ им је исти као и њи хо вим прет-
ход ни ци ма – да се (по пре су ди не ког њи хо вог хр ват ског мо де ра то ра, из вје сног 
др Бан ца, у ко јој се ка же да „Вла ди ку мо ра мо вра ти ти у ње го во ври је ме и 
та мо га зу ви јек оста ви ти“), Ње го шу оду зме пра во пр о су ђи ва ња о на шим 
ово вре ме ним ис ку ше њи ма и ди ле ма ма, и ми је ша ња у на ше да на шње ме ђу-
со би це, и, на вод но, књи жев но-те о риј ски уте ме ље ном пре се ман ти за ци јом 
ње го вог дје ла, срп ском на ро ду, пре вас ход но ов дје, у Цр ној Го ри, из мак не 
ње гов глав ни ду хов ни осло нац. 

Сво де ћи цје ло куп ну књи жев ност на фик ци ју, иако је то са мо јед но од 
по ет ских сред ста ва ка рак те ри стич но за тзв. при по ви јед ну књи жев ност, они 
за у зи ма ју ста но ви ште да је књи жев но дје ло ис кљу чи во пр о из вод пи шче ве 
има ги на ци је, те се као та кво не сми је чи та ти ни као исто ри ја ни ти пак као 
фи ло со фи ја исто ри је; оно ни је по у здан ту мач исто риј ске суд би не на ро да у 
ко јем је на ста ло, ни ти ре ле вант но свје до чан ство вре ме на у ко јем је на ста ло; 
ни је ни те жња ка уни вер зал ној исти ни, ни ти из раз би ло ка квих ауто ро вих 
увје ре ња; идеј ни са др жа ји у ње му су ре ла тив ни и не бит ни, а исто риј ски 
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мо ти ви са мо су нео ба ве зу ју ћи ма те ри јал за по е ти за ци ју; јед ном ри јеч ју, у 
књи жев ном дје лу се не сми ју тра жи ти дру ге до естет ске по ру ке, а сва ко ко 
то не ра зу ми је и у ње му пр о на ла зи и не ка дру га увје ре ња и по твр де до во ди 
се бе у опа сност, по себ но ка да су у пи та њу Ње го ше во дје ло и срп ска на род на 
по е зи ја, да, „бр ка ју ћи фик ци ју и ствар ност“, бу де за ве ден чак до те мје ре да 
мо же „гре шком при кла ти бли жњег свог“, ка ко не дав но чу смо од јед ног ов да-
шњег уни вер зи тет ског пр о фе со ра и за го вор ни ка но вог чи та ња Ње го ша. (Бе ча-
но вић 2011: 34) Тој опа сно сти, на рав но, би ли су из ло же ни и Иво Ан дрић и 
Иси до ра Се ку лић и Ни ко лај Ве ли ми ро вић, и ко зна ко ли ко још ту ма ча Ње-
го ше вог дје ла, ко ји су би ли не вје шти „књи жев ној ча ро ли ји“, па су Гор ски 
ви је нац узи ма ли и као „исто риј ски аргу ме нат, до каз ис прав но сти соп стве ног 
опре дје ље ња, фор ми ра ња иден ти те та и ка рак те ри са ња дру гих“, што је, по 
из ри чи тој за бра ни из да на шњих гим на зиј ских чи тан ки, не до пу сти во (Па вло-
вић, Је лу шић 2006: 147), а да ли су и они због то га по не ког при кла ли, то ће 
се ви дје ти тек кад бу де ис пи та но у Ха шком три бу на лу. Гор ски ви је нац је, 
ка ко ре че по ме ну ти пр о фе сор, на не дав но, баш ов дје у Ник ши ћу, одр жа ном 
хи ги је ни чар ском ко ло кви ју му под име ном Ње го ше ви Да ни, „фа та лан текст“, 
„опи јум за на род“ (Бе ча но вић 2011: 34); у ње му је „иде о ло ге ма срп ства“ „пре-
то че на у ве о ма моћ ну, убо ји ту естет ску по ру ку ко ја је из у зет но опа сна за 
оне ко ји не зна ју шта је естет ска по ру ка и ка ко она функ ци о ни ше“, па са мим 
тим, сва ко ко ни је пр о шао њи хо ву шко лу ра зу ми је ва ња тог „функ ци о ни са-
ња“ не би ни смио да чи та Ње го ша. За та кве је он са мо „крв и нож“, што ће 
ре ћи ка ко су ти не зна ве ни чи та чи, на дах ну ти за во дљи вим Ње го ше вим естет-
ским по ру ка ма, а у ства ри, ис под њих до бро скри ве ним и опа сним „иде о ло-
ге ма ма и ми те ма ма“, и с Гор ским ви јен цем у џе пу, кад им се пру жи ла пр ва 
при ли ка, ки ди са ли да ко љу сво је бли жње по бо сан ско-хер це го вач ким, хр ват-
ским и ко сов ским ра ти шти ма. Али нам ни шта не ре че шта су чи та ли они с 
дру ге стра не и чи је су књи ге би ле у њи хо вим џе по ви ма: ваљ да Шек спи ро ве, 
Ге те о ве, Фок не ро ве... Не ре че ни шта ни за оне „ко ља че“ са Гра хов ца, Вуч јег 
до ла и Фун ди не, ни ка ко су они ста ја ли са есте ти ком и је су ли по ха ђа ли на-
ста ву те о ри је књи жев но сти на Ка те дри за цр но гор ски је зик на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ник ши ћу. Њи ма је мо жда био до во љан да их за ве де и за тру је 
са мо онај (име му се не по ми ња ло!) ко ји је „за би ље жио ве ћи ну еп ских тек сто-
ва и фор ми рао еп ску ’исти ну’ о на ма“, а ко ји је „тво рац и је зич ке исти не о 
на ма, арти ку ли са не у го то во ма гиј ској вер бал ној фор му ли – сви што кав ци су 
Ср би“ (Бе ча но вић 2011: 34). И на рав но, чи је не по чин ство не сми је мо за бо-
ра ви ти, јер „да нак том (ње го вом) шо ви ни стич ком ис ка зу Цр на Го ра и да нас 
ску по пла ћа“. (Бе ча но вић 2011: 34)

Иако су се би ста ви ли у за да так да, без ње го вог одо бре ња, „опе ру“ Ње го-
ша од срп ског на ци о на ли зма, ауто ри ова квих те за и кон струк ци ја (уни вер-
зи тет ски на став ни ци и пи сци гим на зиј ских чи тан ки и уџ бе ни ка), упра во 
по ка зу ју на вла сти том при мје ру ка ко се зло у по тре бом књи жев не те о ри је и 
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де вал ва ци јом зна че ња од ре ђе них књи жев но-те о риј ских пој мо ва, у уџ бе нич ку 
ли те ра ту ру и школ ску прак су, убри зга ва ју отров не ан ти срп ске „иде о ло ге ме“, 
а с Ње го шем и по во дом Ње го ша, на ста вља, под ге слом но вог чи та ња, ше зде-
се то го ди шње не са вје сно и ја ло во пар ни че ње.

2.1. Огле да ло тог њи хо вог „но вог чи та ња“, ду хов ног уз ра ста и ва ло ри-
за ци је Ње го ше вог дје ла, али, бог ме, и ри јет ко ви ђе не хи по кри зи је, за пра во 
су да на шњи сред њо школ ски пр о гра ми и гим на зиј ске чи тан ке у ко ји ма се, на 
при мјер, Да ни ло Киш и Че до Ву ко вић пре да ју у пр вом, дру гом и че твр том, 
а Ње гош са мо у дру гом раз ре ду сред ње шко ле. И у ко ји ма се Ње го шу да је 
ма ње пр о сто ра не го Ми ро сла ву Кр ле жи, на при мјер, и ма ње не го Шек спи ру, 
не ка је и Шек спир, и ма ње не го Че ду Ву ко ви ћу, ко јег та ко ђе сре ће мо гдје и 
Шек спи ра, и ко ји та ко Ње го ша глат ко оста вља ју у дру гом раз ре ду1. Али кад 
им за тре ба да оп ту же „срп ске на ци о на ли сте“ за „зло у по тре бу Ње го ша у ра ту 
90-их“, не ли бе се да ис ту ре осно вач ку па ро лу ка ко је Ње гош – „нај љеп ша 
пје сма ко ју нам је пр о шлост оста ви ла“ (Бе ча но вић 2011: 34). 

2.2. Ра зу ми је се, свак има пра во на вла сти то ра зу ми је ва ње и ту ма че ње 
би ло ког књи жев ног дје ла, има пра во да то сво је ту ма че ње учи ни јав ним, 
да га пре зен ту је и су прот ста вља дру ги ма, али не ма пра во да га, зло у по тре-
бом ауто ри те та др жа ве и јав них, по себ но школ ских и на уч них ин сти ту ци ја, 
на ме ће дру ги ма. А ов дје је упра во то по сри је ди. 

Ме ђу тим, у на шој се ку лар ној пр о свје ти, кон сти ту и са ној ду хов но и мен-
тал но, у ко му ни стич ком пе ри о ду, и ко ја се и да нас та квом са мо про и зво ди, 
не ма сви је сти ни о по сто ја њу а ка мо ли о пру жа њу от по ра тој зло у по тре би. 
То се нај бо ље по ка за ло у ве зи са пре и ме но ва њем је зи ка и рав но ду шним при-
хва та њем све га што из тог чи на пр о из ла зи и што ће тек пр о и за ћи.

Ин те лек ту ал но ин фе ри ор на, идеј но ка на ли са на, ду хов но рав но ду шна, 
утр ну ле са вје сти, све што до ла зи из ње ног на ви га ци о ног цен тра, на ша про-
свје та, не ви де ћи да ље од школ ског дво ри шта, при хва та здра во за го то во и 
не ма ни ка кве на де да се ту би ло шта мо же пр о ми је ни ти у не ком до глед ном 
вре ме ну, ни ти да се тај сво је вр сни пер пе ту ум мо би ле мо рал не и ду хов не 
де струк ци је мо же за у ста ви ти.

3.1. У цр но гор ским шко ла ма тре нут но су у упо тре би два на став на про-
гра ма за је зик и књи жев ност. Пр ви је ра ђен за пред мет ко ји се до не дав но 
звао Ма тер њи (срп ски, цр но гор ски, бо сан ски и хр ват ски ) је зик и књи жев
ност, а дру ги за пред мет Цр но гор ски је зик и књи жев ност. Оба ова на зи ва 
већ дви је го ди не ни је су у зва нич ној упо тре би. Тај пред мет се тре нут но зо ве 

1 Нај при сут ни ја, што ће ре ћи и нај ва жни ја, књи га из свјет ске ли те ра ту ре у да на шњим 
чи тан ка ма у Цр ној Го ри је сте Шек спи ро ва тра ге ди ја Ро мео и Ју ли ја. Сре ће мо је у Чи тан ци 
за де ве ти раз ред, у Чи тан ци за пр ви раз ред гим на зи је (у пр вом и у дру гом ди је лу) и у Чи тан
ци за дру ги раз ред гим на зи је. Ско ро исто вје тан слу чај је и са Ки шо вим ро ма ном Ра ни ја ди.
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Цр но гор скисрп ски, бо сан ски, хр ват ски је зик и књи жев ност, али из по зна-
тих раз ло га, за ње га ни ти је пра вљен од го ва ра ју ћи пр о грам, ни но ви уџ бе ни-
ци, та ко да се на ста ва из во ди, за ви сно од опре дје ље ња на став ни ка, по јед ном 
од ова два ста ра пр о гра ма, углав ном пре ма пр о гра му за Цр но гор ски је зик и 
књи жев ност и ње му од го ва ра ју ћим уџ бе ни ци ма и чи тан ка ма, иако је по чу-
ве ном спо ра зу му Вла де и опо зи ци је пред ви ђе но обрат но – да се на ста ва, до 
из ра де но вих пр о гра ма и уџ бе ни ка, из во ди пре ма пр о гра му за тзв. ма тер њи 
је зик. По ста ри јем (ма тер њем) пр о гра му, пред ви ђе но је да се Ње гош об ра ђу-
је са мо у дру гом раз ре ду (Гор ски ви је нац и Ноћ ску пља ви је ка), а по но ви јем 
(цр но гор ском) и у че твр том (Лу ча ми кро ко зма – По све та). По сто је, да кле, и 
у упо тре би су, и дви је вр сте чи тан ки (та ко ђе, ма тер ња и цр но гор ска), али 
у ко ји ма је, по истом иде о ло шком обра сцу, из вр ше на дра стич на се лек ци ја 
Ње го ше ве по е зи је, и у то ме се оне ни за јо ту не раз ли ку ју. По ред пје сме Ноћ 
ску пља ви је ка, ко јој се (мо жда и с из вје сном до зом ма ли ци о зно сти) да је при-
мат, и не ко ли ко од ло ма ка из Лу че (у „цр но гор ској“ Чи тан ци за че твр ти 
раз ред), из Гор ског ви јен ца – пр о бра ни су, од лом ци: мо но лог Вла ди ке Да ни ла 
Ђе је зр но кли цу за мет ну ло, од ло мак из Бад ње ве че ри с мо но ло гом Игу ма на 
Сте фа на, епи зо да с Ву ком Ман ду ши ћем и ње го вим сло мље ним џе фер да ром, 
ода Му стај-ка ди је Стам бо лу, „љу бав не пје сме“, ка ко се ов дје на сло вља ва ју, 
о сна хи Ми ло њи ћа ба на из сна Ву ка Ман ду ши ћа и о ли је пој Фа ти ми Му-
стај-ка ди је и од ло мак из епи зо де Дра шко у Мле ци ма. У „ма тер њој“ чи тан ци 
о Лу чи се ка же тек не ко ли ко уоп ште них ре че ни ца, а Шће пан Ма ли не по ми ње 
се ни у би о би бли о граф ском одјељ ку, ни ти ијед но дру го Ње го ше во дје ло. Ме-
ђу тим, ни у јед ној ни у дру гој не ма ни јед ног сти ха у ко јем се по ми њу Ко со во, 
Ми лош и Ка ра ђор ђе, ни ти има ијед ног од лом ка из дје ла зна чај них ту ма ча 
Ње го ше вих, као што су Па вле По по вић, Ми о драг По по вић, Ни ко лај Ве ли ми-
ро вић, Иво Ан дрић, Иси до ра Се ку лић, итд. Ра зу ми је се, да би за те ге не ра-
ци је, али и за њи хо ве на став ни ке, Ње го ше во дје ло оста ло за тво ре на књи га, 
по треб но је из њи хо вог до ма ша ја на ври је ме скрај ну ти кљу че ве ко ји ма се оно 
отва ра: срп ску на род ну по е зи ју, сред њо вје ков ну не ма њић ску књи жев ност, 
бо го слов ску ли те ра ту ру, али и све о ње му на ста ле тек сто ве ко ји из ла зе из 
оп се га ре жим ске пр о јек ци је ње го вих зна че ња.

3.2. С тим у ве зи, ка рак те ри стич на је, на при мјер, пре по ру ка уче ни ци ма 
да се за пр ви су срет с Гор ским ви јен цем („ма тер ња“ чи тан ка), „на о ру жа ју 
при сје ћа њем“ не, ре ци мо, на Ко сов ску ве че ру или По че так бу не на да хи је, 
не го на Ку лук Пе тра Пр во га и Ма ки ја ве ли је вог Вла да о ца. Као да их при пре-
ма ју за по сла нич ки на ступ у скуп шти ни, а не за пре пу шта ње дра жи ма „књи-
жев не ча ро ли је“, и као да је на днев ном ре ду Гор ског ви јен ца пи та ње вла сти 
и успје шно сти вла да о ца, а не исто риј ска дра ма на ро да.

Тре ба има ти на уму да овај са вјет по ти че од уче них ди дак ти ча ра и про-
фе со ра уни вер зи те та, те да се не ра ди о пу ком не зна њу и глу по сти (а глу пост 
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је сте), не го је у пи та њу пре вен тив на иде о ло шка бло ка да, тј. сми шље на на мје-
ра да се па жња уче ни ка уна при јед усмје ри у иде о ло шки по жељ ном прав цу, 
су прот ном од оно га што је у осно ви пје сни ко вог по ет ског на дах ну ћа, и на 
че му су уте ме ље не ње го ва емо ци ја и ње го ва ети ка, тј. од тра гич не исто риј-
ске суд би не ње го вог на ро да, – од Ко со ва, „грд ног су ди ли шта“ и Ми ло ша 
„жер тве бла го род не“. То је ди дак тич ка ма три ца по ко јој се дје ци Ње го ше ва 
ри јеч, умје сто бли жом и при јем чи ви јом, на сто ји учи ни ти не чит ки јом, и то 
се од стра не ко рум пи ра не ин те лек ту ал не ели те – ко ја је за по сје ла све кул тур-
не и обра зов не ин сти ту ци је и ус по ста ви ла мо но пол над све у куп ном па ме ћу 
и на у ком ов да шњом – огла ша ва тзв, „но вим чи та њем“ и „пра њем“ Ње го ша 
од срп ског на ци о на ли зма, од но сно – „оти ма њем Ње го ша из за гр ља ја Срп ске 
пра во слав не цр кве“. 

3.3. И за то ов дје не ма по ме на ни о Ко со ву, ни о Ка ра ђор ђу, ни о Ми ло шу 
(мје ри све ко ли ког људ ског жи вље ња), ни о Ми ћу но ви ћу (ко јег „Срп ки ња још 
ра ђа ла ни је“), ни о „искри бе са мрт ној“, ни ти о „стра шном људ ском па де ни ју“. 
Уче ник из ових чи тан ки не ће са зна ти ни ко ме је Гор ски ви је нац по све ћен, 
ни за што, ни у ка квој је сми са о ној ве зи та по све та са идеј ном и те мат ском 
осно вом дје ла; не ће сре сти ни Ње го ше ву ет но ге нет ску кон цеп ци ју Цр не Го ре 
као „збје га“ пре о ста лих ко сов ских ви те зо ва, а ко ја је вје ко ви ма чи ни ла ње ну 
ду хов ну и етич ку кич му („Ис тур чи се пла хи и ла ко ми, / Мли је ко их срп ско 
раз гу ба ло! / Што уте че ис под са бље тур ске, / Што се не хће у лан це ве за ти, / 
То се збје жа у ове пла ни не, / да ги не мо и крв пр о ли ва мо, / да ју нач ки ама нет 
чу ва мо, / Див но име и све ту сво бо ду!“), ни ко ла – глас на ро да, ко ји осми шља-
ва хе рој ско жр тво ва ње („пр о сте на ше жр тве све ко ли ке...“), ни „су че ља ва ње“ 
три ду хов но, етич ки и ег зи стен ци јал но раз ли чи та сви је та: Цр но го ра ца, Ту-
ра ка и Мле ча на (ко ји су исто вре ме но – три мо гу ћа од го во ра на да ту нам 
сло бо ду из бо ра ка ко ће мо жи вје ти на зе мљи), ни ти ије дан пу то каз по мо ћу 
ко јег ће си гур но пр о ћи кр оз те мат ску, идеј ну и ми са о ну сло је ви тост ово га 
дје ла. За пра во, иако се де кла ра тив но за ла жу за „уну тра шњи при ступ“ (је зик, 
стил, те ма, мо ти ва ци ја, рад ња), ауто ри су баш то за о би шли, тач ни је – за о би-
шли су све нај ва жни је што се ти че Гор ског ви јен ца: те ма ти ку – са исто риј ском 
осно вом (ис тра га по ту ри ца),2 иде је и ли ко ве као но си о це иде ја (осим жен-
ских, ко је ис ту ра ју у пр ви план), мо ти ва ци ју – са ко сов ским пре да њем као 
ис хо ди шном тач ком, драм ску тен зи ју (рад њу) – са ко ли ма као по кре тач ком 
енер ги јом, сми сао..., а ти ме и ње го шев ску тра ги ку, епи ку, ети ку и ес ха то ло ги ју. 

2 „На рав но, оспо ра ва ње мо ти ви са но сти ис тра ге по ту ри ца у Гор ском ви јен цу у ра до
ви ма тих „ње го шо ло га“ [мисли се „осо би то“ на Мух си на Ри зви ћа и „епи го не (пла ги ја то ре) 
овог ауто ра“, но ве чи та че Ње го ша, ко ји да нас, из по зна тих иде о ло шких раз ло га, хор ски 
по ри чу по сто ја ње ис тра ге по ту ри ца као исто риј ског до га ђа ја – прим. В. М.] – за сно ва но на 
тен ден ци о зном ис кри вљи ва њу при ли ка у дје лу или не у ком чи та њу – пред ста вља по ду хват 
оба ра ња свих бит них мо рал них по сту ла та Ње го ше вог драм ског спје ва“ (Ми лош Ву ки ће вић, 
На слов и под на слов Г о р  с к о г  в и  ј е н  ц а, Сло во, бр. 15/16, но вем бар 2007).
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И то се не мо же прав да ти пра вом на су бјек тив ност при из бо ру, јер кад се 
ра ди о из бо ру ре пре зен та тив них мје ста из не ког књи жев ног дје ла у чи тан ци, 
онај ко би ра ду жан је да се при др жа ва основ них по сту ла та на у ке о књи жев-
но сти, и ди дак ти ке на рав но, и да сво ју су бјек тив ност уса гла си са тим по сту-
ла ти ма. Јер тај из бор је, сам по се би, већ ту ма че ње, усмје ра ва ње чи та о че ве/
уче ни ко ве ре цеп ци је, упра во – с об зи ром на ауто ри тет чи тан ке код уче ни ка 
– то је пре су дан мо ме нат за њи хо во ра зу ми је ва ње књи жев ног дје ла. И он мо ра 
би ти не ка вр ста за о кру же ног пор тре та или кон крет ног књи жев ног дје ла, или 
ауто ра у цје ли ни. А, по себ но, он мо ра би ти осми шљен и мо ти ви сан. Тре ба-
ло би да ауто ри чи тан ке тач но зна ју ка ко ће, као пе да го зи, из ме ђу оста лог и 
тим из бо ром, уве сти уче ни ке у срж књи жев ног дје ла. При том мо ра ју до бро 
па зи ти да бу ду во ди чи, а не спро вод ни ци, они ко ји ну де и по ка зу ју, а не они 
ко ји дик ти ра ју и на ме ћу.

3.3.1. Ме ђу тим, на ши ди дак ти ча ри има ли су друк чи је ци ље ве, па се у 
крат ком уво ду у Гор ски ви је нац ова ко обра ћа ју чи та о цу/уче ни ку: „Пред то-
бом се на ла зи не ко ли ко од ло ма ка из Ње го ше вог дје ла. Увје ри се у сна гу Ње-
го ше ве ри је чи, ље по ту ми сли и све оп шти ху ма ни зам у ње го вим сти хо ви ма“ 
(Па вло вић, Је лу шић 2006:147), за бо ра вља ју ћи основ ну ствар: да књи жев но 
дје ло, па и Ње го ше во, ни је пи са но да би се не ко „увје ра вао“ у сна гу ње го вих 
ри је чи ни ти ље по ту ње го вих ми сли, не го се тим ри је чи ма не што о не че му 
ка зу је (сна жно, сли ко ви то и увјер љи во), и те ми сли не ко ме не што „по ру чу ју“ 
(ва жно, не ку уни вер зал ну исти ну о жи во ту и сви је ту, и баш за то по не кад 
те шко до ку чи ву), те да је циљ „упо зна ва ња“, тј. пр о у ча ва ња књи жев ног дје ла 
и, уоп ште, ње го вог укљу чи ва ња у школ ске пр о гра ме и чи тан ке, да уче ни ци 
пр о ник ну у зна че ња и сми сао тих по ру ка и исти на. Ни је до вољ но да уче ник 
ви ди, да се „увје ри“ у то ка ко се не што ка зу је, не го и да ра зу ми је шта се, и 
за што се, то не што баш та ко, а не друк чи је, ка зу је. 

3.3.2. С дру ге стра не, сви зна мо да се ко је ка квим пре ком по но ва њем и пре-
сла га њем, тзв. де кон струк ци јом, и од Гор ског ви јен ца мо гу на пра ви ти, без-
ма ло, и љу бав на при ча, и фе ми ни зи ра на за бав на сто ри ја и ко ме ди ја, ме ђу тим, 
оно што је, мо жда, до зво ље но у ка ба реу, ни је и у гим на зиј ској чи тан ци. Ра зу-
мљи во је на сто ја ње да се у чи тан ка ма, у пред ста вља њу књи жев них дје ла, у 
што ве ћој мје ри при мје њу је тзв. лар пур лар ти стич ко ста но ви ште, схва ће но 
као су прот ност по ли тич кој праг ми и ути ли та ри зму, али ако се то ра ди опет 
са иде о ло шких по зи ци ја, и ако се ти ме ди ра у „но се ће сту бо ве“ књи жев ног 
дје ла, као што се чи ни у овом слу ча ју, за о би ла же њем Ње го ше ве ве за но сти 
за ко сов ско пре да ње, Ка ра ђор ђа и ју на ке еп ске на род не по е зи је, од но сно 
те ма ти ке, мо ти ва ци је и сми са о но сти Гор ског ви јен ца, и пред ста вља њем Ње-
го ша као пје сни ка пр вен стве но љу бав не по е зи је, из ван вре ме на и пр о сто ра, 
а све то да но ви на ра шта ји у ње го вом дје лу (по нај при је у Гор ском ви јен цу и 
Шће па ну Ма лом) не би пре по зна ли упра во оне ври јед но сти и оба ве зу ју ће 
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по ру ке ко је се да нас, од стра не вла сти и њој по слу шног ди је ла ин те ли ген-
ци је, си сте мат ски ра за ра ју и обе сми шља ва ју у Цр ној Го ри, он да је то ути ли-
та ри зам нај го ре вр сте. 

Или, пре ци зни је – зло у по тре ба с да ле ко се жним по сље ди ца ма.

4.1. Ове го ди не об ја вље но је на де се ти не тек сто ва, из го во ре но мно го 
на дах ну тих бе сје да и одр жа но низ на уч них и све чар ских ску по ва (од Хер цег 
Но вог до Но вог Са да, и од Ко сов ске Ми тро ви це до Ба ња лу ке) по све ће них 
Ње го шу. Го во ри ло се из ра зних угло ва о ње го вом дје лу, учи ње ни су, не сум-
њи во, и но ви и зна чај ни пр о до ри и уви ди у ње го ве по ет ске свје то ве. Али о 
мје сту Ње го ше вом у на шем обра зов ном си сте му ни је би ло ри је чи. По ста ли 
смо из гле да то ли ко ин ди фе рент ни пре ма оно ме шта се де ша ва у на шим шко-
ла ма и с на шом омла ди ном, па са мим тим и пре ма Ње го шу, од но сно ње го вим 
по ру ка ма и за вје ти ма, да ско ро ни ко не при мје ћу је па ра док сал ну чи ње ни цу 
да је он, да нас, је дан од нај не чи та ни јих пи са ца ме ђу школ ском омла ди ном. 
Ни ти се ко пи та ка ко смо до шли у та кву си ту а ци ју, ни ко је крив за то да нам 
омла ди на да нас у Ње го шу не на ла зи свог са го вор ни ка. Ње гош сва ка ко ни је. 
Он је сва ком вре ме ну са го вор ник и сва кој ге не ра ци ји са вре ме ник. Ни је су 
кри ви ни ђа ци, ма да је њих нај лак ше окри ви ти. Ста ти стич ки по да ци го во ре 
да ви ше од по ло ви не сред њо шко ла ца да нас ма ту ри ра с од лич ним успје хом, 
што би тре ба ло да зна чи да су они на нај бо љи на чин ис пу ни ли све оно што 
се у шко ли од њих тра жи ло. А то што се ни је тра жи ло чи та ње и по зна ва ње 
Ње го ша, или се тра жи ло тек то ли ко да би се мо гло од го во ри ти на оно што 
на став ни ци пи та ју, ни је њи хо ва кри ви ца. Не ма мо, да кле, пра во од њих оче-
ки ва ти ви ше. Не ма мо пра во оче ки ва ти ни да во ле Ње го ша. У вре ме ну из о кре-
ну тог си сте ма ври јед но сти, у ко јем је ро до љу бље пр о гла ше но ре тро град ном 
сви је шћу, жр тве ност – фа на ти змом („или пјан ством не ким пре ће ра ним“), 
при ја тељ ство и љу бав – на ив но шћу, хе рој ство – зло чин ством, бо го љу бље 
– не про све ће но шћу, ни је ла ко во ље ти Ње го ша. Ка ко ка же див ни пје сник 
Ви то Ни ко лић: у ври је ме „ра та, зи ме, гла ди, бо дљи ка ве жи це, / ни је бог ме 
би ло јед но став но на у чи ти не ког да за во ли пти це“.

4.2. Ме ђу тим, да је на ша шко ла има ла са вје сти, она не са мо што се ни-
ка да не би по ми ри ла с та квим бес по рет ком, не го би се упра во Ње го шем 
за шти ти ла од ње го вог за гр ља ја. 

На жа лост, на ша шко ла одав но је по ста ла шко ла лу ка во га. Умје сто да се 
др жи ду хов них и мо рал них ко ор ди на та ко је јој је Ње гош ис цр тао, она „цр но-
ме ра бо та ма мо ну“. Друк чи је ре че но – над ни чи ре жи му, за ду же на за из во ђе-
ње „уну тра шњих ра до ва“ у ње го вом ан ти ци ви ли за циј ском пр о јек ту обес ко-
ри је њи ва ња и кул тур ног са пи ња ња соп стве ног на ро да. Оно што се да нас, у 
на шим шко ла ма (у на став ним са др жа ји ма и уџ бе ни ци ма), пре зен ту је ђа ци ма 
под Ње го ше вим име ном, и на чин на ко ји им се то пре зен ту је, ни је Ње гош не го 
ре жим ска пр о јек ци ја Ње го ша, па и ка да – под при си лом школ ских оба ве за 
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– пр о чи та ју по ко ји од ло мак из Гор ског ви јен ца, или га пак на у че на па мет, 
ђа ци, са свим ра зу мљи во, у ње му не на ла зе се бе, свој сви јет и сво ја ин те ре со-
ва ња. Шта, ре ци мо, да нас је дан ше сна е сто го ди шњак, пер ма нент но из ло жен 
ток си ка ци ји (и при том оп чи њен) евро а ме рич ким его цен трич ним по тро шач-
ко-хе до ни стич ким жи вот ним на че ли ма, и вул гар ним праг ма ти змом, из чи-
јег су по ро дич ног а и ши рег окру же ња одав но укло ње не и гу сле и Ву ко ве 
„пје сма ри це“, пр о на ла зи у мо но ло зи ма Вла ди ке Да ни ла или Игу ма на Сте фа-
на, шта, ре ци мо, у пје сми о сна хи Ми ло њи ћа ба на (још ка да се она пр о гла-
си обич ном љу бав ном пје смом), на спрам оно га што му се упор но ну ди са 
ТВ екра на и у дис ко-клу бо ви ма, и ко ја су то пе да го шко-ме то дич ка сред ства 
ко ја ће му учи ни ти бли жим иде а ле В. Ми ћу но ви ћа (о пре ла ску „с бој ни јех 
по ља на у ве се ло цар ство по е зи је“), и В. Ман ду ши ћа („Бла го Ан дри ји ђе је 
по ги нуо / див не ли га очи опла ка ше / див на ли га уста ожа ли ше“),3 од иде а ла 
њи хо вог ан ти по да, Му стај-ка ди је („О, Стам бо ле, зе маљ ско ве се ље / Ку по 
ме да, го ро од ше ће ра“, „О, ху ри је очих пла вет ни јех / Те ми сли те са мном 
вје ко ва ти ..., „Бла го од ру на ком по чи не“ – ље по ти ца Фа ти ма)? 

4.3. Осим то га, и то ма ло „пр о бра них“ Ње го ше вих сти хо ва ко ји им се 
ну де у чи тан ка ма, огра ђе но је, као бо дљи ка вом жи цом, не при мје ре ном, тен-
ден ци о зном и збу њу ју ћом књи жев но те о риј ском и схо ла стич ком ме то дич ком 
апа ра ту ром, чи ја је је ди на свр ха да по ка же то бо жњу струч ну оба ви је ште ност 
ауто ра тих књи га, та ко да је кр оз њу, и за оне ко ји су за ин те ре со ва ни, не мо-
гу ће пр о би ти ни до по вр ши не а ка мо ли до је згра Ње го ше ве ри је чи. 

4.3.1. То је тек пра ви „мен тал ни ин же ње ринг“, пра ва пси хи ја триј ска 
се ан са, у ко јој Ње го ше ви сти хо ви по ста ју са мо по де сан ма те ри јал за „илу-
стра ци ју“ ове или оне књи жев но-те о риј ске ме то де, књи жев не тех ни ке или 
стил ске фи гу ре и у ко јој су уче ни ко ва ми сао и емо ци ја и цје ло куп на мен тал-
на ак тив ност ста вље ни под стро гу ко ман ду ме ди ја то ра и ка на ли са ни. То је, 
из стра ни це у стра ни цу, бес крај ни низ пси хо те ра пе ут ских за по ви је сти ти па: 
сје ти се, увје ри се, при сје ти се, уочи, по ве жи, ту ма чи, раз ми сли, пр о ци је ни, 
при ми је ти, раз ми шљај, осје ти..., из да тих с на мје ром да се до би је уна при јед 
за цр тан ре зул тат тих ак тив но сти, као да се уче ник-ме ди јум на ла зи на „пси-
хи ја триј ском ка у чу“, а не у школ ској клу пи. Ка ко је уоп ште мо гу ће не ко ме 
за по ви је да ти да осје ти, да уочи, да се увје ри, те шко је ра зу мје ти? Уче ни ка 
тре ба, до бро осми шље ним пи та њем и на дру ге на чи не, на ве сти, под ста ћи, 
што не на ме тљи ви је, да се при сје ти, да се увје ри, да уочи, да раз ми сли, да 
при ми је ти, по ве же и осје ти, а не – при си ља ва ти га на то! 

3 Ауто ри Чи тан ке за дру ги раз ред (2011) овај стих не до пу сти во ба на ли зу ју кон ста-
та ци јом да Ман ду шић „жу ди за хе рој ском сла вом и жа ли што га не ће има ти ко ожа ли ти ако 
по ги не у бо ју као што опла ку је сна ха Ми ло њи ћа ба на сво га ђе ве ра/дје ве ра“ (стр. 92).
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4.3.2. Че му, уоста лом, то ди ри го ва но, под ко ман дом, и из ван кон тек ста, 
пре гри за ње Ње го ше вих сти хо ва? Че му пак да уче ни ци зна ју при ми је ни ти и 
све књи жев но-те о риј ске ме то де на Ње го ше во дје ло: и би о граф ску, и фе но ме-
но ло шку, и фи ло ло шку, и ин тер пре та тив ну, и исто риј ску, и ком па ра тив ну, и 
пси хо а на ли тич ку и струк ту ра ли стич ку; и спо ља шњи и уну тра шњи при ступ, 
ако их, због ова квих ван ствар но сних и ван жи вот них „пред ста вља ња“ и „за-
во ђе ња“, ру ко во ђе них, из по за ди не, за хтје ви ма тре нут них иде о ло шко-по ли-
тич ких опре дје ље ња, из ње га не осје не Ње го шев дух, Ње го ше ва емо ци ја и 
Ње го ше ва ети ка? 

Ње го ше ва чо вјеч ност! 

5.1. На кра ју, иако је (или баш за то што је) на ша, срп ска, на род на по е зи ја, 
ула зни ца за Ње го ше во дје ло (јер ко га ни је из на род не пје сме на ври је ме до-
та кла ко сов ска емо ци ја и оби ли ћев ска ми сао, ни ка да не ће Ње го ша има ти за 
са го вор ни ка), на ша пе да го шка па мет и њу је ис кљу чи ла из на став них про гра-
ма, и та ко, мно го број не ге не ра ци је (мо жда и за у ви јек) учи ни сли је пим за Ње-
го ше ве етич ке ви си не и за ње го ве ре ли ги о зне ду би не. А то је из гле да је дан од 
глав них ци ље ва но ве, ре фор ми са не шко ле (че му су у пот пу но сти под ре ђе не и 
ове чи тан ке), у ко јој ће се „пр о из во ди ти“ „но ви Цр но гор ци“ – би ћа без осје ћа ја 
за би ло ка кво исто риј ско, кул тур но и ду хов но на сље ђе, и чи ја ће се кул тур на 
и етич ка пр о фи ла ци ја за сни ва ти упра во на пре зи ру оних ври јед но сти ко је 
су у Ње го ше вом дје лу по ста вље не као мје ра и сми сао чо вје ко вог жи вље ња.

5.2. Но све то би ло им је ма ло, па су на кра ју на ши ди дак ти ча ри по сег ну-
ли и за бу квал ним фал си фи ко ва њем и пре пра вља њем Ње го ше вих сти хо ва! 
Да би ка ко-та ко по ре кли Ње го шев на ци о нал ни, је зич ки, а мо жда и вјер ски 
иден ти тет, о че му је он оста вио не по ре ци ве ис ка зни це, фал си фи ко ва ли су 
ње го ве сти хо ве и под мет ну ли дје ци у уџ бе ни ке лаж да је он под пој мом 
Срп ство под ра зу ми је вао не на ци о нал ну не го при пад ност Цр но го ра ца пра во-
слав ној вје ро и спо ви је сти, па је за то за се бе го во рио да је Ср бин и да „срп ски 
пи ше и збо ри“, те да је ет но ним Ср бин, то бо же, пи сао ма лим сло вом. (Чир-
гић, Шу шањ 2011: 36-37) То су уни је ли чак и као пра ви ло у Пра во пис тзв. 
„цр но гор ског је зи ка“. У тој „грд ној ла жи и пе тља њу“ ухва тио их је, и ту им 
за го нет ку, на свој на чин, до кра ја и за у ви јек раз ја снио, ко би дру ги до Те о до-
си ја Мр ко је вић, ко ји о то ме ова ко ка же:

Ми смо Ср би на род нај не срећ ни:
Сва ки Ср бин ко ји се пре вје ри 
Пр о сто вје ру што за гр ли дру гу,
Но му пр о сто не би ло пред Бо гом

Што оцр ни образ пред сви је том
Те се зва ти Ср би ном не хо ће. (ЛЦШМ, 178)
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Али за див но чу до, ти ко ји су ова кво не по чин ство ура ди ли сад се за ла жу 
за до но ше ње за ко на о за шти ти Ње го ше вог дје ла од зло у по тре бе у днев но по ли-
тич ке свр хе! На ра вно, у тај за кон би би ло упи са но да се са мо њи ма до зво ља ва 
ба вље ње Ње го шем, и да са мо они мо гу су ди ти о то ме шта је а шта ни је зло у по-
тре ба ње го вог дје ла, а по себ но – из ри ца ти санк ци је пре ма пре кр ши о ци ма. 
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Ве се лин Ма то вич

НЕГОШ В ЧЕРНОГОРСКИХ ШКОЛЬНЫХ  
ПРОГРАММАХ И УЧЕБНИКАХ

Р е з ю м е

Злоупотреблением школы и учебничесской литературы, внушители нового 
черногорского идентитета утверждают, что Негошевое поэтичесское произведение, 
установлением монополии на его интерпретации, отдвоено от своей сути: с одной 
стороны- от серпской языковой самобытности, косовско-обиличевские эмоции, 
этики и мотивации, а с другой стороны- от православно- христианской антропо-
логичесской и философской основы, чтобы его тогда, как ископаемом и пресованном 
виде и в образе актульной черногорской „ монтенегринско- дуклянской идеологии 
и её изобретателем, передали будущему поколению. Чтобы для етой генерации, но 
и для ихних учителей, Негошевое произведение, как самая большая неприятность 
новочерногорской культорно-государственной концепции, оставалась закрытой 
книгой, отдалены от их досягаемости ключи, которыми она открывается: серпская 
народная поэзия, средневековая неманичесская литература, богословская литература, 
но и все остальные тексты, которые выходят из сферы режима его значений. Одним 
словом: Падделка Негошевых стихов в местных учебниках и рабочих тетрадях, с 
намерением лешить его сертификации „Серпский пишет и говорит“, как целая его 
интерпретация, мониторинга запутанной дидактичесской аппаратурой, она не 
только самая сложная форма ежедневной злоупотребляемости Негошевой работы 
но более того- программированное отравление будущего какраз для тех, кому эти 
книги-(несущие смутту) предназначены.
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Живко Брковић

СУДБИНА РУКОПИСА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА

Питања сада и овде:
Чији је I део рукописа Горског вијенца?
Где је II део рукописа Горског вијенца?

* *

О ЛИРСКО-ЕКСПРЕСИВНОЈ СЛИЦИ СПЕВА

У јубиларној 200-ој години од рођења Петра II Петровића Његоша прили-
ка је да се још једном запитамо да ли смо о његовом животу и стваралаштву 
све истражили, реконструисали, проучили. Овај актуелни датум, својеврсни 
мементо, налаже нам императивно да се замислимо над нерешеном судбином 
рукописа Горског вијенца на коју још није стављена тачка. Реч је о покушају 
да се одговори на најмање два цивилизацијска питања: чији је рукопис Гор-
ског вијенца који се налази у граду Цетињу (I део), и где је рукопис Горског 
вијенца (II део) о чему ништа не знамо и нећемо сазнати, јер га не тражимо...

Дакле, ни данас, после 166 година штампања и истовременог нестанка 
ру кописног Његошевог дела, судбину оригинала још прате многе непознани-
це. Јер, не само да није пронађен други део манускрипта, него још увек није 
решен статус првог дела који је у званичном али спорном поседу Црне Горе. 
Рукопис као споменик културе подразумева формално-правну детерминиса-
ност, веродостојну документарност и импостираност попут рукописа Миро-
слављевог јеванђеља и њему сличних. Већ по природи ствари или по аксиоми: 
цело је веће од свог дела, што подразумева да та два дела, две поло вине теже 
целини која је раздељена на стиху „Кад могаше облагати дужда“.

Овде желим да, на основу својих истраживања, подсетим на неке ениг-
матске и драматичне тренутке који су пратили Његошев аутографски ори-
гинал почев од његовог објављивања у Бечу 1847. године до данас. Тек после 
четири деценије неки стручњаци слависти су у Дворској библиотеци у Бечу 
идентификовали непотписани ћирилски рукопис регистрован и на латинском 
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као Corona montis. Уследили су брзо и неки афирмативни прикази угледних 
слависта, лингвиста: Ивана Броза (1890), Милана Решетара (1892), касније 
Павла Поповића и других.

После открића аутентичног манускрипта нагло је порасло интересовање 
за Горски вијенац и Његоша као песника о чијем се делу до тада скоро уопште 
није писало. Године 1925. краљ Александар, библиофил, заинтересовао се 
за оригинал и лично иницирао тајну преписку са Бечом за добијање манус-
крипта, коју је водила влада СХС са владом Аустрије. Они су у преговорима 
високо наглашавали ово „Највеће дело највећег српског песника“. После 
десетомесечних тајних преговора рукопис је добијен на волшебан начин 
(куповином и заменом бревијара, in stile latino, из XV века)

Краљ је после овог успеха приредио и прво луксузно фототипско издање 
чије је копије разаслао установама и појединцима у свету и код нас. Приме-
рак су добили и неки државници, Масарик, председник Турске Ататурк и 
други. О упорности преговарања, о детаљима и плаћању рукописа сведоче 
педесетак докумената (писма, протоколи, извештаји, not verbale), које сам у 
бечким и нашим архивама као ентузијаста дуго истраживао и публиковао, 
о свом руху и круху (Ж. Брковић, „Судбина рукописа Горског вијенца“ и 
„Моје архивалије о Његошу“).

После смрти краља, од 1934. и током рата чак и после ослобођења 1945, 
рукописно дело је опет остало заточено у мраку Белог двора да би 1969, одлуком 
Маршала, оригинал тајно био поклоњен Црној Гори. Поклоњен је бесправно, 
без објаве у медијима, без јавног култур-политичког дискурса. Тај нелегитиман 
чин се коси са принципима поменуте Међународне конвенције о неотуђивости 
културне баштине (повеље из Сен-Жермена, Париза), коју смо и ми потписали.

Међутим, још увек је могуће да се приступи ревидирању целог случаја 
ако би се све обавило брзо у оквиру временске дистанце која траје од 50–70 
година од датума изопштења из наследне баштине. Може се очекивати да се 
поново расправи статус овог писаног споменика културе.

Сада, у овом часу, намеће нам се питање које се никад не чује: где је 
друга половина Горског вијенца? Зар није чудно да се то питање никад у 
јавности није отворило, није се о томе писало, говорило. Већ смо се уверили 
читајући аутентичан текст првог дела аутографа да су тамо многи стихови 
написани у више верзија, где се ка крајњем корективу стиха доста мењало, 
додавало, одузимало. На пример, стих из штампаног спева „Олтар прави на 
камен крвави“, у првом предлошку, у рукопису, гласио је „Олтар прави на 
камен кукавни“. Даље, у рукопису дела постоји једва читљив стих „Бил 
сатана ово измислио“, којег нема у штампаном спеву... Да ли је други део 
рукописног Горског вијенца заувек изгубљен а ми осакаћени од могућности 
да уживамо у драгоценим верзијама, инспиративним предлошцима? Не сме-
мо у то поверовати пре него претуримо земљу и небо, пре него се покрене и 
осмисли трагање траговима Његошевог вехементног итинерарија. „Нађено 
је драже од губљеног“, каже нам пророчки стих песника.
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Овај час, мементо, сада и овде, нас уверава да не постоје они који, као 
у суманутој завери, не желе да се дело пронађе.

Природно је и логично да трагање за другом половином дела треба за-
почети и усмерити тамо где је нађена прва половина. Говорим и рећи ћу још 
нешто о томе да сам прошао трагалачку аркадију с епицентром у Бечу, 
одакле се потрага усмерава ка другим топосима и меандрима, Трст, Венеција, 
Цетиње. Познато је, такође, да је Његош у току вишемесечног боравка у Бечу, 
у време штампања свог дела, имао контакте с многим личностима пре свих 
с цензором рукописа Миклошичем, с Вуком Караџићем. Такође, за тих неко-
лико месеци мењао је пребивалиште, хотеле, био помно праћен од полиције, 
чак и саслушаван. Наравно, неизоставни су његови доласци у штампарију 
Јерменске конгрегације која је одувек па и данас недоступна јавности. Рекли су 
ми да немају архивску службу, да би за ангажовање стручњака била потребна 
замашна финансијска средства. Ипак сам успео да на трећем спрату завирим 
у велику библиотеку – музеј, који са својим другим делом у Венецији (Сан 
Лазаро), садржи веома старе слике, иконе, рукописе из деветог, десетог века, 
чак и мумије. Био сам изненађен и задивљен гигантским глобусом, који је 
осликао наш познати романтични уметник Павле Симић. На том глобусу 
величине једне собе Симић је дуго радио између 1845. и 1848. године, о чему 
је писао и јерменски научник др Ошат Авакумјан а о чему се код нас ништа 
не зна. Дело је инаугурисао цар Фрања Јосиф.

Из Беча Његошевим трагом залазимо у дубине „магическе“ Венеције, 
њених Млетачких архива које броје „до магических 300 салах“. Управо је 
те 1847. дошло до сукоба Црне Горе с Турцима па је немало чудо како је вла-
дар ту радио скоро двадесет дана. Документа која смо откопавали испод 
земље и воде сведоче да је Његош за тих дана истраживао и преписивао 
документарну грађу за дело Лажни цар Шћепан Мали. А кад су се око њега 
узбуркале воде због преписивања забрањених досијеа („documenti segretezza“) 
тада су Његош и директор архива оптуживани у вишедневним полемикама 
које су стигле чак до канцелара Метерниха. Његош је хитно отпутовао да 
би у свом Цетињу, у библиотеци, распакивао багаже са тиражом Горског 
вијенца, и да провери шта је све у вехементној брзини донео, шта заборавио, 
изгубио.

У овом часу немало разочарење представљају чињенице да нисмо пре-
тражили све архиве у незаобилазном Бечу и Венецији. Наиме, Полицијска 
архива у Бечу је запаљена (1927) али није све у њој изгорело и није затворена 
свагда и за свакога, како нам то у својој луксузној монографији „Срби у Бечу“ 
(1998) представља др Дејан Медаковић. Он о Његошу доноси једва пет-шест 
редова јер, како каже, полиција за Његоша није била заинтересована. Међу-
тим, ми смо негде у исто време, у истој Полицијској архиви, дошли до око 
90 копија докумената, записано је у документима да је Његош због сукоба 
са сенатом два пута хтео да се пресели у Беч, чак је био пренео и новчану 
ефективу („Његош и полиција“... „Моје архивалије о Његошу“).
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Ипак, дакле, остаје нам двострука мистерија да половина најзначајнијег 
дела највећег песника буде изгубљена, а такође да нас чуди неописива наша 
индиферентност према аутентичном рукописном делу које се у много чему 
разликује од штампаног дела. Опет понављамо, дело као да се није желело 
открити, или је можда било пронађено па опет из неког разлога прикривено 
како смо то чинили са делом Саве Шумановића, чија је чудесна епистоларна 
преписка са документима откривена па скривена као болесна и неподобна.

Историографска истраживања и веродостојна архивска и друга докумен-
тација потврђују да је рукописни спев de facto био више пута у поседу дворо-
ва и владара заточен и у мраку. У овом часу разочарење, па и стид, па дају на 
лице наше културе за неизвршени задатак с транспарентним одговором:

прво, чије је рукописно дело Горског вијенца у музеју на Цетињу (I део)?
друго, где је II део, скоро половина рукописног Горског вијенца?

* * *

О ЛИРСКО-ЕКСПРЕСИВНОЈ СЛИЦИ У СПЕВУ

Слика је нема песма (Ut pictura poesis), говори нам мудро латинска из-
река. Поетика Горског вијенца би била много јаснија и разумљивија када би 
се прецизније идентификовале визуелне вредности и зналачки анализирао 
доживљај слике.

У тумачењима кроз безброј радова, монографских и докторских студија, 
још увек се идеализују Његошева личност и његово дело. Још увек се не 
по клања пажња свим чињеницама које кроз слику дочаравају поетику дела. 
Тако је скоро сасвим изостало вредновање слике са лирско-експресивним 
еле ментима као значајне интегративне компоненте уметниковог израза. 
Осећамо, дивимо се делу, али изостаје објашњење слике.

Овде подсећам да су на великом Међународном скупу слависта (Београд, 
1988), где је поднето више реферата и саопштења о Његошу и Горском вијенцу, 
неки страни аутори анализирали карактеристичан амбијент у Горском вијенцу 
са елементима битним за препознавање романтизма у делу.

И сам сам на поменутом скупу у свом прилогу „Лирско-експресивна 
слика у Горском вијенцу“ покушао да у оквиру комплексне поетике укажем на 
неке препознатљиве визуелне компоненте, да укажем на значај визуелних фак-
тора какве налазимо у приказима ликова, групних портрета, али и природе.

Подсетио сам тада да је тема визуелног осећаја и доживљаја веома важна 
у Његошевом спеву иако је тек делимично дотакнута у освртима наших 
критичара, његошолога. Неке примере налазимо у осврту његошолога Пера 
Сли јепчевића, затим Павла Поповића, који је у кратким опаскама говорио да 
је у Горском вијенцу „сваки стих један нови елемент слике“. У студији, пак, 
др Јована Деретића тумачење спева иде још смелије у правцу реконструкције 
аудитивних музичких форми (Бетовен, симфоније).
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Мислим и сада, као тада, да је слика у основи романтичне поезије и му-
зике, а такав приступ и тумачење налазимо код многобројних теоретичара 
почев од Бодлера, Дидроа до модерних студија Л. Вентурија, М. Праца, Ц. 
Тодоро ва, нашег Милослава Шутића. Визуелни доживљаји и осећања су 
транспонова ни кроз карактер слике, њене експресије, лирике, симболике, 
фантастике... То је у ствари онај естетски феномен који у делу плени а на први 
поглед није вид љив. Горски вијенац је, да поновимо, парадоксалан пример 
дела којем се ин флаторно изричу похвале и дивљења али се то не доказује 
у свим елементима.

Као што је речено, портрети и ликови познатих и непознатих лица, лично-
сти, јунака, старог игумана, али и неких група приказани су и описа ни као 
на полиптиху. За њихове карактере побринула се дуга, крвава историја, мен-
талитет племенског клаустофобичног живота. Ту су неизоставно легенде, 
традиција, дивља природа, фолклор.

Овде ћемо приказати међу неким примерима јединствену слику, феноме-
нални визуелни призор, чудо на небу. Слика се не појављује одмах, јер дуги 
уобичајени наратив једног лица говори о једном бескрајном простору, између 
планина и мора, и упозорава: „све је један облак притиснуо“.

А онда се уплаши фасцинантног призора на небу:

(Радоња) Видите ли чудо, Црногорци!
………………………………
Видите ли, ако бога знате
………………………………

(Обрад) Виђесте ли чудо и знамење
ка се двије муње прекрстише,
крст од огња жива направише,
Ох, диван ли бјеше погледати!
………………………………
колико је мора и приморја,
равне Босне и Херцеговине,
Арбаније управо до мора,
колико је наше Горе Црне,
све је облак притиска једнако
………………………………

Доживљај али и значење се разјашњавају у додатним стиховима:

Помоз боже јаднијем Србима
и ово је неко знаменије.
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Критичари ретко помињу и ретко анализирају ово фасцинантно више-
значно указање, пре свега експресивну и симболичну слику.

Ова слика, призор на небу, прави је визуелни крешендо настао у судару 
елемената, дионизијске и аполонијске провенијенције. Огањ који је по прави-
лу снага природе, дионизијска емоција, фузионирао се са крстом, савршеном 
сликом геометрије. Наравно овде нам се намеће питање колико ово визуелно 
чудо индицира на познато знамење крста на небу у легенди цара Константи-
на Великог. Приказ чуда створеног у муњевитој фузији две муње изражава 
две најјаче енергије, усред простора бескрајне пустоши, неочекивано ди-
вљење усред дивљине.

Други примери са визуелним феноменима су Његошеви мотиви и ти-
пични ликови, прозни описи амбијента, природе, фолклорне фантастике с 
вештицама, поповима.

Слика страдања Вука Мандушића је упечатљив пример у приказу рање-
ног ратника. То је право мало ремек дело где је Његош успео да визуелним 
сред ствима дочара свој доживљај. У атмосфери свеопштих припрема за бо-
жићне празнике уметник једноставним средствима приказује архаичан свет, 
па тријархални амбијент уз обавезни текући наратив:

„Смркло се, сједе главари около огња. Излази мјесец крвав и
би велики потрес“.
Одједном, „Бије неко у врата од куине да их сломи (…) мисле
да је луд“.
Затим, „Отварају ђаци врата, кад ево Вук Мандушић: намрачио се и црни 
му брци пали на изломљене токе; џефердар пребијен носи
у руке и сједа код огња. Сав крвав; никоме ни „Помоз Бог“.
„Зачуде се кад га онаквога виде.“
На питање владике: „Што је Вуче грдно ли изгледаш?“, Мрки
Вук „мрко прича“, док му броје ране и зрна од пушака.

Његош је у портрету и амбијенту приказао експресиван чин драматич-
ног страдања Мандушића које одликује надахнуће типично за романтичну 
херојику која је варирана и у неким другим примерима. 

Уметник дубоким осећањем и снажном експресијом исказује драму кроз 
познати контрастни колорит јарко црвене (крв) и хладне монохромне сиве 
боје (токе, џефердар).

Намрачени Вук обасјан ватром „сав крвав“ којем су „пали црни брци“, 
на крваве груди, успева да помене „крваву пољану“.

У објективној драми страдања, визуелна средства доживљаја уметника 
су синхронизована једноставно и надасве снажном искреношћу.

У тој искрености, уметник је показао генијалну снагу и остварио оно 
што су чинили велики уметници попут генијалног Франсиска Гоје. Гоја је 
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људ ску трагику варирао у многобројним сликама из циклуса „ужаси рата“ 
(Јусти фи кација 3. маја 1808).

Његошево, „торжество ужаса“, Мандушићево „стрељање“ компатибил-
но је свим страшним страдањима јунака који је, ни жив ни мртав, пред сјајем 
ва тре као пред огледалом („Чуде се који га онаквог виде.“). На велике уметни-
ке подсећају уверљивост и смелост колористичких односа, јарко црвене метал-
но сиве које су из палете великих сликара. Овај драматични приказ је изведен 
уверљиво, снажно, слободним широким потезима, што такође, попут Гоје, 
значајно антиципира дух модерног времена.

У слици (снаха Милоњића) изненадна је појава младе жене на ледини пред 
колибом где је случајно заноћио Мандушић, који чује као кроз сан и види или 
му се привиђа. Млада лепа жена која се „пред зору“ пред ватром чешља, опу-
шта, а убрзо ће се чути и њено слатко танко нарицање. Све је неочекивано, 
сновно („Љепша је од виле бијеле... Мало не полуди“). 

Како се тај „фантасиосо“ осећај догађа, „у ноћи мјесечној“, амбијенту 
сликовитом, питорескном:

Кад пред зору и ноћ је мјесечна,
ватра гори насред сјенокоса,
а она ти однекуда дође,
украј ватре сједе да се грије.
Чује да свак спава у колибу,
тада она вијенац расплете,
паде коса до ниже појаса,
поче косу низ прса чешљати,
а танкијем гласом нарицати.
……………………………………
очи горе живље од пламена,
чело јој је љепше од мјесеца...

То емоционално зачаравање, пред колибом, крај ватре, Мандушића до-
води практично у екстазу, лебди између сна и јаве, пита се необјашњиво али 
искрено:

да л је ђаво или су мађије,
живо ми је срце однијела.

Слика је у класичном романтичном маниру маштања једне типичне 
питорескне инспирације у типичном идиличном пропланку кад у колиби 
„свак спава“ она „однекуда дође“.

Ипак, у машти Његошевој, у тајни, не крије се фаталност жене као код 
не ких европских песника, где су путеност, еротика, на граници света вешти-
ца, вампира, што завршава у романтичном декадентизму.
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Његошева херојина је заносна, али не открива скривене тајне, док јунак 
проклиње своје узбуђење. Ерос га прати „мало не полуди“ али њега се више 
доима млада жена кад из нарицања сазна да је под велом туге. Туга је као 
врста болести мотивисала Његоша и друге песнике романтичаре.

Иван бег Црнојевић је необичан ратник који је, пошто је све изгу био, 
династију, браћу, у последњем боју с Турцима, нестварно „узлетио“ да би 
„наздравио чашом освете“.

Бјеле власи низ плећа просуо.
бјела брада вије до појаса,
руке старе у њих мач и копље,
крваве му руке и оружје,
…………………………………………
скаче старац како хитро момче,
боже драги да га сан не хвата
те овако старац узлетио 

И портрет Иван-бега Црнојевића је још један лик из групних портрета, 
којег је Његош приказао истим средствима као и ликове „мандушићевске“ 
инспирације са смелим широким експресивним потезима, без моделације 
детаља. Лик надилази стварност и као још једна типична икона јунака стар ца 
који је „узлетио“, прославивши се „чашом освете“. У Горском вијенцу скоро 
све се дешава ноћу, око ватре су скупови и договори главара и ратника. Ту 
се окупе и, ватром обасјани, презентирају сами себе као пред огледалом.

Његош све то посматра и запажа управо као романтични песник у чијој 
су поетици осећања и веома присутне тежње ка визуелном приказивању.

Већ у стиху „Нема дана без очнијега вида“ као да се потврђује склоност 
песника да да лик и обличје свему што запази у простору, код људи, природе, 
догађаја. Пред ватром и пламеном као пред огледалом сијају многи значајни 
ликови, главари, владике, и запажени слепи игуман Стефан, старац дуге 
сребрне браде и дуге сребрне косе, с бројаницама и молитвама, све заједно 
употпуњују непромењени карактеристични амбијент. Тај амбијент описује 
се у чаролијама природе („Ноћ без мјесеца, ноћ је мјесечна“, „Главари сједе 
око огњева, коло около поје“, „Излази мјесец крвав и би велики потрес“).

У таквој атмосфери присутна су драматична страдања јунака, али и 
сновиђења истих јунака, провејавају ретке силуете женских фигура (бијелих 
вила) које се „однекуда“ створе тек да пробуде машту.

Митска ватра, митска ноћ, фасцинантни призори и визуелне појаве, сли-
ке и људи, то поред осталог откривамо као најважније што чини поетику и 
лепоту спева.
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ПРОСЛАВА ДВЕСТОГОДИШЊИЦЕ ЊЕГОШЕВОГ РОЋЕЊА 
(Извештај Матице српске)

Ве ли ки ју би леј две сто го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња при па да до га ђа-
ји ма од нај ве ћег кул тур ног и на уч ног зна ча ја, na je при род но да су се на 
из у зет но од го вор ном по слу ове вр сте на шле во де ће на уч не и кул тур не уста-
но ве срп ског на ро да - Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ака де ми ја на у ка 
и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, те Ма ти ца срп ска, као из вр шни ор га ни за тор 
за јед нич ког про гра ма. По зив je упу ћен и Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и 
умјет но сти да се при дру жи по ме ну тим уста но ва ма и да пру жи вла сти ти 
кре а тив ни до при нос са др жин ском про ши ре њу пред ло же ног про гра ма, али 
се ЦА НУ опре де ли ла да са мо стал но обе ле жи Ње го шев ју би леј.

За кљу че но je да ова про сла ва мо ра би ти ор га ни зо ва на на нај ви шем др-
жав ном ни воу, да па три јарх Срп ске пра во слав не цр кве Ири неј, пред сед ник 
Ре пу бли ке Ср би је То ми слав Ни ко лић и пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ми-
ло рад До дик бу ду глав ни по кро ви те љи ове ма ни фе ста ци је. Уз то, пред ло жен 
je По ча сни од бор ко ји би са чи ња ва ли: ар хи е пи скоп це тињ ски и ми тро по лит 
цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је (Ра до вић), епи скоп бу ди мљан ско-ник-
шић ки Јо а ни ки је (Ми ћо вић), епи скоп бач ки Ири неј (Бу ло вић), ми ни стар 
обра зо ва ња и на у ке Жар ко Об ра до вић, ми ни стар кул ту ре Бра ти слав Пет ко-
вић, пред сед ник СА НУ ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред сед ник АНУРС ака-
де мик Рај ко Ку зма но вић и пред сед ник Ма ти це срп ске проф др Дра ган Ста-
нић. Ме ђу тим, Вла да Ср би је ни је име но ва ла По ча сни од бор и ни је до не ла 
од лу ку да фи нан си ра обе ле жа ва ње Ње го ше вог ју би ле ја.

Ма ти ца срп ска je име но ва ла Од бор за про сла ву у ко ји су ушли пред-
став ни ци три ју уста но ва за ду же ни за ор га ни за ци ју на уч ног ску па о Ње го шу, 
за тим це ло куп ни са став Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске, као и ко оп ти ра ни 
чла но ви за ду же ни за по је ди не сег мен те про грам ске де лат но сти. Пред сед ник 
Од бо ра за про сла ву je ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ник за ду жен 
за на уч ни скуп je до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, пот пред сед ник 
за ду жен за кул тур ни про грам и из да вач ку де лат ност je проф. др Дра ган 
Ста нић, a чла но ви су: проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, ака де мик Ми о мир 
Да шић, проф др Јо ван Де лић, ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, проф. др Ду шан 
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Ива нић, ака де мик Све то зар Ко ље вић, проф. др Го ран Мак си мо вић, проф. др 
Не над Ма ку ље вић, ака де мик Рај ко Пе тров Ho ro, проф. мр Не над Осто јић, 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, проф. др Дра го Пе ро вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, 
ака де мик Пре драг Пи пер, др Бран ка Ра до вић, г. Се ли мир Ра ду ло вић, ака де-
мик Сло бо дан Ре ме тић, ака де мик Вла до Стру гар, aкадемик Љу бо мир Та дић, 
др Сла вен ко Тер зић, др Ср ђа Триф ко вић, г. Гој ко Шан тић, проф. др Бо го љуб 
Ши ја ко вић, проф. др Мла ден Шу ка ло. За се кре та ра Од бо ра за про сла ву од-
ре ђе на je Јул ка Ђу кић из Ма ти це срп ске. Управ ни од бор Ма ти це срп ске je 
овла стио Од бор за про сла ву да до дат но ко оп ти ра у сво је члан ство оне кул тур-
не по сле ни ке ко ји су нео п ход ни за ква ли тет ну ор га ни за ци ју и из вед бу про-
гра ма ве ли ке го ди шњи це.

Основ на иде ја je да це ла 2013. го ди на бу де у зна ку Ње го ша и ње го шев ске 
кул ту ре. To зна чи да би током чи та ве го ди не, на свим про сто ри ма где срп ски 
на род жи ви и где по сто ји свест о срп ским кул тур ним вред но сти ма, би ли 
ор га ни зо ва ни кул тур ни са др жа ји обе ле же ни Ње го ше вим име ном и де лом.

Основ ни сег мен ти про грам ске де лат но сти би ли би:
– тро днев ни на уч ни скуп ЊЕ ГОШ У СВОМ И НА ШЕМ ДО БУ са ме-

ђу на род ним уче шћем, у ор га ни за ци ји СА НУ, АНУРС и Ма ти це срп ске, од 
6. до 8. но вем бра 2013. го ди не у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ба њој Лу ци;

– из да вач ка де лат ност ко ја тре ба да обез бе ди из ла га ње но вих на уч них 
са зна ња о Ње го шу, као и по нов но об ја вљи ва ње Ње го ше вих де ла;

– Све ча на ака де ми ја са уче шћем нај зна чај ни јих пе сни ка ње го шев ске 
тра ди ци је, у Под го ри ци, Ник ши ћу, Но вом Са ду, Бе о гра ду, Ба њој Лу ци, и 
свим дру гим ме сти ма ко је из ра зе та кву по тре бу и у ко ји ма по сто је од го ва-
ра ју ћи усло ви за ова кав про грам;

– из ло жба „Пе тар II Пе тро вић Ње гош у ви зу ел ној кул ту ри“ са де ли ма 
ли ков не и при ме ње не умет но сти ин спи ри са на Ње го шем и ње го шев ском кул-
ту ром, a би ла би пред ста вље на у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, Га ле ри ји СА НУ, 
Га ле ри ји АНУРС и дру гим ме сти ма срп ског кул тур ног про сто ра ко ја има ју 
аде ква тан га ле риј ски про стор;

– под сти ца ње по став ки Ње го ше вих де ла на по зо ри шним сце на ма;
– про јек ци је и пре да ва ња о Ње го шу и ње го вом де лу пре зен то ва ном на 

филм ском и ви део-ме ди ју му;
– кон цер ти де ла ин спи ри са них Ње го шем или ње му по све ће них, од ет-

но му зич ких по ја ва до умет нич ке му зи ке;
– под сти ца ње ра зно вр сних про гра ма у ма њим сре ди на ма где би у ло-

кал ним кул тур ним цен три ма, шко ла ма, би бли о те ка ма и дру гим пунк то ви ма 
би ли ор га ни зо ва ни при год ни про гра ми по све ће ни Ње го шу;

– под сти ца ње из да ва ња при год них ви део-ма те ри ја ла, по штан ских мар-
ки ца, злат ни ка са Ње го ше вим ли ком и сл.

Овај про грам ски оквир тре ба ло je да бу де про ши ри ван свим оним об ли-
ци ма ра да ко ји се учи не ва жним за до стој но обе ле жа ва ње ве ли ког Ње го ше-
вог и на шег ју би ле ја.
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Од бор je бла го вре ме но, кра јем 2012. го ди не, из ра дио про грам про сла ве, 
a по том се по чео обра ћа ти над ле жним ре пу блич ким ор га ни ма ка ко би се 
при ба ви ла сред ства за ре а ли за ци ју про сла ве.

Упр кос упор ним обра ћа њи ма свим ни во и ма вла сти, од пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, пред сед ни ка и пр вог пот пред сед ни ка Вла де na до над ле жних 
ми ни ста ра, Од бор ни је до био фи нан сиј ску по др шку за ре а ли за ци ју про гра-
ма про сла ве. Дра го це ну вер бал ну по др шку пру жи ли су Ње го ва све тост па-
три јарх срп ски Ири неј, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је го спо дин То ми слав 
Ни ко лић и пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске го спо дин Ми ло рад До дик.

Ње го ва све тост па три јарх срп ски г. Ири неј при мио je 5. фе бру а ра де ле-
га ци ју Од бо ра за про сла ву. Де ле га ци ју су чи ни ли: пред сед ник Од бо ра ака-
де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са-
но вић и проф. др Дра ган Ста нић, као и ге не рал ни се кре тар СА НУ ака де мик 
Ди ми три је Сте фа но вић. Чла но ви де ле га ци је упо зна ли су Ње го ву све тост са 
про гра мом обе ле жа ва ња из у зет ног ју би ле ја Два ве ка Ње го ша. Па три јарх je 
ca за до вољ ством при хва тио да бу де по кро ви тељ це ло куп ног про гра ма и бла-
го сло вио сва ки бу ду ћи рад свих уче сни ка и са рад ни ка у овом зна чај ном 
до га ђа ју.

Сли чан раз го вор код пред сед ни ка Ре пу бли ке го спо ди на То ми сла ва Ни-
ко ли ћа (21. фе бру а ра) има ла je де ле га ци ја у чи јем су са ста ву би ли пред сед ник 
Од бо ра ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ 
Ми ро Вук са но вић и проф. др Дра ган Ста нић, као и ака де мик Љу би ша Ра кић, 
пот пред сед ник СА НУ. Пред сед ник je при хва тио да бу де по кро ви тељ ове 
ма ни фе ста ци је и по др жао про грам обе ле жа ва ња ју би ле ја. Оно што je пред-
сед ник Ре пу бли ке сво је вољ но узео на се бе као оба ве зу је сте да се он пи смом 
обра ти пред сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је Иви ци Да чи ћу и да Вла да прак-
тич но при хва ти по ну ђе ни про грам ски кон цепт и да од ре ди ко ће би ти пред-
став ник Вла де у Ор га ни за ци о ном од бо ру.

Де ле га ци ја Ма ти це срп ске, СА НУ и АНУРС, у чи јем je са ста ву пред-
сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић, ака де мик Све то зар Ко ље вић и пред сед ник АНУРС-а ака де мик 
Рај ко Ку зма но вић, би ла je 3. апри ла 2013. го ди не на са стан ку код пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Срп ске го спо ди на Ми ло ра да До ди ка, ко ји je дао пу ну по др-
шку обе ле жа ва њу Ње го ше вог ју би ле ја.

До пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић као члан На ци о нал ног са ве та 
за кул ту ру ини ци рао je пред лог ко ји je На ци о нал ни са вет за кул ту ру упу тио 
Ми ни стар ству кул ту ре да се што пре у окви ру Вла де офор ми по ча сни од бор 
за обе ле жа ва ње Ње го ше вог ју би ле ја. Ми ни стар ство je за тра жи ло од На цио-
нал ног са ве та да име ну је два чла на. Kao пред став ни ци На ци о нал ног са ве та 
за од бор име но ва ни су ака де мик Ду шан Ота ше вић и Ми ро Вук са но вић. Ме-
ђу тим, све се за вр ши ло на пред ла га њи ма.

Осно ван je по се бан Од бор за при пре му ме ђу на род ног На уч ног ску па 
Ње гош у свом и на шем до бу. У Од бор за На уч ни скуп ушли су ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић, ака де мик Све то зар Ко ље вић и до пи сни члан Ми ро Вук-
са но вић (пред став ни ци СА НУ), ака де ми ци Сло бо дан Ре ме тић, Рај ко Пе тров 
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Ho ro и Љу бо мир Зу ко вић (АНУРС), про фе со ри уни вер зи те та Ду шан Ива нић, 
Јо ван Де лић, Ма то Пи жу ри ца и Бо го љуб Ши ја ко вић (Ма ти ца срп ска).

Глав ни циљ на уч ног ску па би био да Ње го ше во де ло и ње го во укуп но 
де ло ва ње још јед ном све стра но осмо три, ана ли зи ра и ука же на Ње го ше ву не-
про ла зност у срп ској књи жев но сти, кул ту ри, ду хов но сти, на у ци, про све ће-
но сти, исто ри ји... Да би се то оства ри ло, пред сед ник Од бо ра за на уч ни скуп 
до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић де фи ни сао je и обра зло жио на зна че не 
обла сти из ко јих су уче сни ци ску па no сво јој же љи и скло но сти ма би ра ли 
те ме: Ње го ше во књи жев но де ло; Ње го ше ва по е ти ка; Ње го шев је зик; Ње го шев 
стих; Пре пи ска, Би ље жни ца, при ло зи за би о гра фи ју и би бли о гра фи ју; Тек сто-
ло шка из у ча ва ња, при ре ђи ва ња и ту ма че ња Ње го ше вог де ла; Ње го ше во де ло 
у дру гим је зицима и кул ту ра ма; Књи ге и огле ди о Ње го шу; Ње гош и усме на 
тра ди ци ја; Ње го ше во ро до љу бље; Ње гош вла ди ка и ње гов од нос пре ма ре ли-
ги ји; Ње гош вла дар Цр не Го ре и ње гов од нос пре ма Срп ству; Ње гош др жав-
ник и ди пло ма та; Ње го шев од нос пре ма исто ри ји, по себ но пре ма ко сов ском 
за ве ту; Ње го ше ва фило зо фи ја; Ње го шев при мер у срп ском на ро ду (не кад и 
сад); Ње гош и ње го ви прет ход ни ци и са вре ме ни ци; Од је ци Ње го ше вог књи-
жев ног де ла; Ње гош и умет ност (му зи ка, по зо ри ште, филм, сли кар ство, ва-
јар ство, ар хи тек ту ра, ра дио, те ле ви зи ја...); Ње гош у лек ти ри и чи тан ка ма.

Од бор за на уч ни скуп je на сво јим сед ни ца ма усво јио кон цепт ску па и 
ода брао ви ше од две сто ти не име на из зе мље и ино стран ства ко ји ма су упу-
ће ни по зи ви у ја ну а ру 2013. го ди не. До средине апри ла, по зи вом од ре ђе ног 
ро ка, за на уч ни скуп се са сво јим те ма ма при ја ви ло 105 уче сни ка из раз ли чи-
тих на уч них и умет нич ких обла сти.

Ма ти ца срп ска je уло жи ла до ста вре ме на и тру да да др жав ни ор га ни 
омо гу ће одр жа ва ње на уч ног ску па о Ње го шу. Ме ђу тим, ни Ње го ше во име 
ни је по мо гло. Но вац ни је обез бе ђен.

Од бор за про сла ву 200-го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња на сво јој че твр-
тој сед ни ци (5. сеп тем бра) кон ста то вао je да на уч ни скуп, за ко ји се при ја ви ло 
сто и пет уче сни ка, ни је мо гу ће одр жа ти, пa ce мо ра ло од у ста ти од на уч ног 
ску па, с тим да ce, сва ка ко, за 2014. пла ни ра об ја вљи ва ње збор ни ка и ра до ва 
при ја вље них уче сни ка.

Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Од бо ра 
за про сла ву ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић и пот пред се дник Од бо ра за На уч ни скуп 
до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић по сла ли су пи смо сви ма при ја вље нима, 
с обра зло же њем за што се на уч ни скуп не мо же одр жа ти и с мол бом да сво је 
ра до ве за Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске до ста ве до 31. XII 2013. го ди не.

Од бор за про сла ву 200-го ди шњи це ро ђе ња Ње го ша до нео je од лу ку да све 
три ин сти ту ци је, у окви ру сво јих мо гућ но сти, са ме обе ле же Ње го шев ју би леј.

По сле са стан ка Од бо ра из да то je са оп ште ње за јав ност ко је су пред ло-
жи ли пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић и проф. др 
Дра ган Ста нић, a пот пи са ли ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, до пи сни члан СА НУ 
Ми ро Вук са но вић и проф. др Дра ган Ста нић.

Но и по ред фи нан сиј ских по те шко ћа уз по моћ не ких до на то ра и ен ту зи-
ја ста Ма ти ца је Ње го шев ју би леј скром но обе ле жи ла:
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Ње го ше ва го ди на по че ла je Све ча ном сед ни цом Ма ти це срп ске 16. фе-
бру а ра, на ко јој je ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) одр жао бе се ду Хри
сто цен трич ност пре сто па све сти ја no Ње го шу, a глу мац Гој ко Шан тић 
ка зи вао Ње го ше ве сти хо ве.

Проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић одр жа ла je 14. ма ја 2013. пре-
да ва ње „По шљед ње ври је ме и ко сов ско пре да ње код Стар ца Ра шка и у Гор-
ском ви јен цу”. Скуп je по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске.

Ha сцен ском про гра му „Пе снич ка ли тур ги ја за Пе тра II Пе тро ви ћа Ње-
го ша” у По слов ном цен тру НИС-а (Но ви Сад), 5. ју на 2013, уче ство ва ли су 
пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тров Ho ro, Ми ро Вук са но вић, Гој ко Ђо го, 
Јо ван Зи влак, Ми ло сав Те шић, Ми лан Не на дић, Ан ђел ко Ану шић, Се ли мир 
Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Иван Не гри шо рац, Бла го је Ба ко вић. Драм ски умет-
ни ци Би ља на Ђу ро вић и Гој ко Шан тић го во ри ли су Ње го ше ве сти хо ве и 
про зне тек сто ве, као и есе је и рас пра ве Ву ка Вр че ви ћа, Љу бо ми ра Не на до ви ћа, 
Ста ни сла ва Ви на ве ра, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Иси до ре Се ку лић, 
Иве Ан дри ћа, Ми ло ва на Ђи ла са и Ма ти је Бећ ко ви ћа. Гу слар Бо шко Ву ја чић 
на тра ди ци о на лан на чин пе вао je Ње го ше ве сти хо ве. Про грам су осми сли ли 
Дра ган Ста нић и Гој ко Шан тић, a ре жи ју ура дио je Гој ко Шан тић.

Ha истом сцен ско-пе снич ком про гра му у На род ном по зо ри шту у Бе о-
гра ду (27. ју на) уче ство ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Ми ло ван Да ној-
лић, Пе тар Па јић, Рај ко Пе тров Ho ro, Гој ко Ђо го, До бри ца Ерић, Ми ро слав 
Мак си мо вић, Ми ло сав Те шић, Зла та Ко цић, Ђор ђо Сла до је, Дра ган Ла ки ће-
вић, Иван Не гри шо рац и драм ски умет ни ци Би ља на Ђу ро вић, Гој ко Шан тић 
и гу слар Бо шко Ву ја чић.

Ha пе снич кој ли тур ги ји у На род ном по зо ри шту у Ба њој Лу ци (10. ок-
то бра) уче ство ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тров Ho ro, Гој ко 
Ђо го, Ран ко Ри со је вић, Ран ко Па вло вић, Ран ко Пре ра до вић, Зо ран Ко стић, 
Пре драг Бје ло ше вић, Јо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић, Бран ко Бр ђа нин Ба јо-
вић, Ђор ђо Сла до је, Иван Не гри шо рац, драм ски умет ни ци Би ља на Ђу ро вић, 
Не бој ша Кун да чи на и гу слар Бо шко Ву ја чић.

Ha „Пе снич кој ли тур ги ји за Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша” у Кра ље ву 
(11. де цем бра) уче ство ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тров Ho ro, 
Гој ко Ђо го, Пе тар Па јић, Ћор ђо Сла до је, Ве ро љуб Ву ка ши но вић, Дра ган 
Ха мо вић, Де јан Алек сић, Жи во рад Не дељ ко вић, Ми лош Ми ли шић, Иван 
Не гри шо рац, драм ски умет ни ци Ma ja Ко лун џи ја, Не бој ша Кун да чи на и гу-
слар Бо шко Ву ја чић.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ни су Раз го во ри о Ње го шу 
на ко јима су уче ство ва ли не ки од при ја вље них уче сни ка за на уч ни скуп 
ЊЕ ГОШ У СВОМ И HA ШEM ДО БУ:

у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на je 12. но вем бра (пр ва) ма ни фе-
ста ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: проф. др Дра ган 
Ста нић, Ње гош и Ма ти ца срп ска, проф. др Јо ван Де лић, Од нос Ma ти je Бећ ко
ви ћа пре ма Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу, проф. др Ду шан Ива нић, Ње го ше ви 
ауто по е тич ки ис ка зи у оквирима срп ске пје снич ке тра ди ци је, проф. др Не над 
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Ма ку ље вић, Сли ка вла ди ке и вла да ра: кон цеп ти ре пре зен та тив но сти у пор
тре ти ма Пе тра II Петровића Ње го ша;

у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на je 19. но вем бра (дру га) ма ни фе-
ста ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: проф. др Слав ко 
Гор дић, Ње го ше ви тра го ви у срп ском пе сни штву два де се тог ве ка, проф. др 
Во ји слав Је лић, Ње гош и po e ta doc tus, проф. др Ча слав Ко при ви ца, Ње гош 
као пи сац срп ског ен ти те та и срп ске си ту а ци је, и др Бран ка Ра до вић, Но ве 
ком по зи ци је (срп ских и цр но гор ских ауто ра) ин спи ри са не Ње го шем;

у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на je 3. де цем бра (тре ћа) ма ни фе-
ста ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: ака де мик 
Љу бо мир Зу ко вић, Ње гош и Вук, проф. др Ми лош Ко ва че вић, Ње го шев од нос 
пре ма срп ству и срп ском је зи ку, проф. др Ми лош Ко вић, Ње гош и на ци о нал не 
иде о ло ги је XIX ве ка, a пе сник Бла го је Ба ко вић ка зи вао je сти хо ве;

у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на je 24. де цем бра (че твр та) ма ни-
фе ста ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: др Мио драг 
Ма тиц ки, Еп ска бе се да у Ње го ше вом де лу, проф. др Ма то Пи жу ри ца, Сми сао 
ква ли фи ка то ра „ди ја лек ти зам” у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка, и др Ми лан 
Ра ду ло вић, Ства ра лач ки пре о бра жа ји срп ских кул тур них обра за ца у Ње го
ше вом пе сни штву. Тим по во дом у Ма лој са ли Ма ти це срп ске исто ри чар умет-
но сти Ни ко ла Ку со вац отво рио je из ло жбу ко лек ци је Ње гош мод не ку ће „Мо на” 
аутор ке Оље Ива њиц ки.

Ма ти ца срп ска пре да ва њем Ње гош и иси ха зам епи ско па бу ди мљан ско- 
-ник шић ког Јо а ни ки ја (Ми ћо ви ћа) (4. фе бру ар 2014) за вр ши ла je обе ле жа ва ње 
200 го ди на Ње го ше вог ро ђе ња.

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, 
ор га ни зо ва ла je 6. но вем бра све ча ну ака де ми ју Два ве ка Ње го ша. Све ча ност 
je отво рио ака де мик Пре драг Пи пер, се кре тар Оде ље ња за је зик и књи жев ност 
СА НУ, a по здрав ну реч упу тио je ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред сед ник СА НУ. 
Бе се ди ли су: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, Слу жба пу сти ња ку це тињ ском, 
ака де мик Све то зар Ко ље вић, Ње го ше во на дах ну ће „бе суд ном зе мљом”, до-
пи сни члан Ми ро Вук са но вић, Ње го ше ва два ве ка му ка, на оба cв e тa.

Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске je 6. де цем бра ор га ни-
зо ва ла окру гли сто „Двје ста го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња”. Рад но пред сед-
ни штво чи ни ли су: ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, пред се да ва ју ћи, ака де мик 
Во ји слав Мак си мо вић и ака де мик Сло бо дан Ре ме тић. Ре фе ра те су про чи та-
ли: ака де мик Рај ко Пе гров Ho ro, Сло во о Ње го шу, ака де мик Ра до ван Вуч ко-
вић, Сло во о Ње го шу, ака де мик Во ји слав Мак си мо вић, Ње го шев се кре тар 
Ди ми три је Ми ла ко вић (18061858); ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, Ње гош о 
по е зи ји и по е та ма; ака де мик Сло бо дан Ре ме тић, Вук и Ње гош на ста зи бо
га ће ња лек сич ког фон да срп ског је зи ка, проф. др Бран ко Ле тић, Хри шћан ски 
под текст Ње го ше ве пе сме „Ноћ ску пља ви је ка”.

У Би бли о те ци Ма ти це срп ске на ла зи се је дин стве на и нај ве ћа збир ка 
де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и ли те ра ту ре о ње му. Збир ка je уве ћа на 
ле га том Вла ди ми ра Ото ви ћа. Би бли о те ка има 35 при ме ра ка пр вих из да ња 
Ње го ше вих 11 књи га, укљу чу ју ћи и њи хо ве ва ри јан те (Шће пан Ма ли и др.)
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У мај стор ским ра ди о ни ца ма Би бли о те ке, a на ини ци ја ти ву ње ног управ-
ни ка, ујед но и уред ни ка овог из да ња Ми ра Вук са но ви ћа, об ли ко ва но je 11 
Ње го ше вих књи га у ис тој бо ји, јед на ком по ве зу и сло гу, на истом бро ју од 
1508 стра на као ка да су и пр ви пут штам па не. Ово је дин стве но из да ње чи не 
на сло ви: Пу сти њак це тин ски (Це ти ње 1834), Ли јек ја ро сти тур ске (Це ти ње 
1834), Oдa сту пље ња на пре стол Фер ди нан да I, им пе ра то ра аустри ског 
и кра ља ма џар ско га (Це ти ње 1835), Три да на у Три је сту (Беч [1844]), Лу ча 
ми кро ка зма (Бе о град 1845), Огле да ло срб ско (Бе о град [1845]), Гор ски ви је нац 
(Беч 1847), Ку ла Ђу ри ши ћа и Чар дак Алек си ћа (Беч 1850), Ла жан цар Шће
пан Ма ли (За греб 1851), Сло бо ди ја да (Зе мун 1854) и Ње го ше ва Би ље жни ца 
с ру ко пи сом пе сме Ноћ ску пља ви је ка (Це ти ње 1956). За при пре му из да ња 
би ли су за ду же ни Оли ве ра Ми хај ло вић, Го ран Вла хо вић и Со ња Су лоц ки, a 
за по вез Па вле Жив ко вић.

Ди ги та ли зо ва на пр ва из да ња 11 Ње го ше вих књи га, no пре по ру ци ака-
де ми ка Ма ти је Бећ ко ви ћа, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић уру чио 
je ди рек то ру Ан дри ће вог ин сти ту та Еми ру Ку сту ри ци 29. но вем бра 2013. 
го ди не, на дан ка да je ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић от крио Ње го шев спо ме ник 
у Ан дрић гра ду. Књи ге су из ло же не на стал ној по став ци у Ан дрић гра ду.

По во дом Два ве ка Ње го ша, на ини ци ја ти ву Ми ра Вук са но ви ћа, у Ди
ги тал ну Би бли о те ку Ма ти це срп ске (di gi tal.bms.rs) увр ште но je 13 ди ги та-
ли зо ва них књи га Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. У пи та њу су нај ста ри ја из да ња 
Ње го ше вих де ла ко ја се чу ва ју у збир ка ма Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

За дан Ма ти це срп ске, 16. фе бру а ра 2013, Би бли о те ка je при пре ми ла 
из ло жбу свих пр вих из да ња Ње го ше вих књи га из сво јих збир ки.

За Све ча ну ака де ми ју у СА НУ (6. но вем бра), no за ми сли Ми ра Вук са-
но ви ћа, ви део-пре зен та ци ју при пре ми ла je Оли ве ра Ми хај ло вић, ин фор ма-
ти чар ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

Чла но ви Од бо ра за про сла ву по је ди нач но су сво јим де ло ва њем до при-
не ли обе ле жа ва њу Ње го ше вог ју би ле ја.

Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић je бе се дио у Ко ви ну, Ва ље ву, Гра ди шки, 
Зре ња ни ну, Ба ру, Ет но граф ском му зе ју и Пр вој гим на зи ји бе о град ској. У 
Срп ској књи жев ној за дру зи об ја вио je књи гу Слу жба пу сти ња ку це тињ ском. 
Књи га има два де ла, се дам бе се да и се дам пе са ма (125 стр.). Бећ ко вић je дао 
чи тав низ ин тер вјуа, из ја ва и ко мен та ра по во дом Ње го ше вог ју би ле ја.

До пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, на по зив из да ва ча „Ву ко тић 
ме ди ја” из Бе о гра да, при ре дио je ан то ло ги ју сту ди ја и пе са ма о Ње го шу под 
на сло вом Ње гош, два ве ка. Књи га има је да на ест сту ди ја, 29 књи жев них тек-
сто ва, пред го вор и по го вор (497 стр.). Књи га je све ча но при ка за на (17. ок то-
бра) у Ју го сло вен ској ки но те ци у Бе о гра ду (го вор ни ци вла ди ка Јо а ни ки је, 
проф. др Слав ко Гор дић, Ма ној ло Ву ко тић и аутор), у До му кул ту ре у Чач ку 
(6. де цем бра) го во ри ли су Слав ко Гор дић и аутор, a књи га је при ка за на ви ше 
пу та у ме ди ји ма.

О Ње го шу je Вук са но вић бе се дио у Бе о гра ду (Ет но граф ски му зеј), у 
Ири гу, Ру ми, Ста рој Па зо ви, Ви ше гра ду, Чач ку, Ни шу, Под го ри ци, Ник ши ћу, 
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Ку ли и у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду. Уче ство вао je у ви ше те ле ви-
зиј ских и ра дио-еми си ја и ода зи вао се на по зи ве но ви на ра.

Проф. др Дра ган Ста нић (Иван Не гри шо рац) осим на сту па у Ма ти ци, 
го во рио je и у Зре ња ни ну, ви ше пу та за ме ди је (штам пу, ра дио и ТВ ста ни це).

Об ја вио je и пе снич ку књи гу Ка ме на чте ни ја, ко ја je ин спи ри са на Ње-
го шем и ду хом тра ди ци о нал не Цр не Го ре. Та ко ђе je По шти Ср би је упу тио 
пи са ни пред лог да се об ја ви по штан ска мар ка по во дом Ње го ше ве го ди шњи це, 
али je не ја сно од го во ре но да je По шта већ са чи ни ла сво је пла но ве. Не ма мо 
по твр де да се та ква мар ка по ја ви ла.

Ака де мик Рај ко Пе тров Ho ro бе се дио je у Бе о гра ду, Ко сов ској Ми тро-
ви ци и Тре би њу.

Ака де мик Љу бо мир Зу ко вић бе се дио je у Би је љи ни, Пље вљи ма, Тре-
би њу, Зре ња ни ну, Ко сов ској Ми тро ви ци, Под го ри ци.

Проф. др Ду шан Ива нић je о Ње го шу го во рио у За гре бу и Ви ше гра ду.
Проф. др Јо ван Де лић je о Његошу го во рио у Бе о гра ду и Ко сов ској Ми-

тро ви ци.
Гој ко Шан тић je на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске драм ски об ра дио 

и ка зи вао сти хо ве из Лу че ми кро ко зма, на Ма лој сце ни На род ног по зо ри шта 
„Ра ша Пла о вић” (као гост Дру штва „Д. Об ра до вић”) ка зи вао сти хо ве о Ње-
го шу, на Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта у ор га ни за ци ји „Све ти го ре” и 
На род ног по зо ри шта током пред ста ве ишао je сни мљен глас са тек сто ви ма 
из Лу че ми кро ко зма и Гор ског ви јен ца, у На род ном му зе ју у ор га ни за ци ји 
Кул тур но-про свет не за јед ни це са чи нио je и ка зи вао из бор Ње го ше вих ми сли, 
на Дру гом про гра му Ра дио-те ле ви зи је Ср би је ре при зи ра на je игра но-до ку-
мен тар на се ри ја о Ње го шу, у осам епи зо да у ре жи ји Ву ка Ми ла то ви ћа, где je 
ту ма чио лик Ње го ша.

Проф. др Бран ка Ра до вић je уче ство ва ла на сим по зи ју ми ма о Ње го шу 
у Под го ри ци и Кра гу јев цу. Об ја ви ла је књи гу Ње гош и му зи ка (про ши ре но и 
до пу ње но из да ње) и про мо ви са ла je у Под го ри ци и Бе о гра ду. Об ја ви ла je два 
тек ста о Ње го шу. Ор га ни зо ва ла je кон церт у са рад њи Ко лар че ве за ду жби не 
и Опе ре и те а тра Ма дле ни ја нум, у са ли Ко лар ца.

Од бор за про сла ву две сто го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња
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На по ме на

Ha по чет ку су бе се де у Ма ти ци срп ској из 2013. го ди не (по чет на и за-
вр шна), a сле де ће две це ли не чи не бе се де и огле ди са све ча них ску по ва по-
све ће них Ње го шу у СА НУ и АНУРС. Иза њих су при ло зи два ака де ми ка 
ЦА НУ (Ла ки ћа и Ђу ро ви ћа). По том су са оп ште ња са Ма тичи них про гра ма 
под на зи вом Раз го во ри о Ње го шу и ра до ви ко је су ауто ри по сла ли, сви раз-
вр ста ни no те мат ским и дру гим срод но сти ма.

До ку мен тар но по гла вље Пи сма, у хро но ло шком ре ду и фо то тип ском 
ли ку, по ка зу је ко ли ко je ве ли ки на пор остао с не до вољ ним од је ци ма ко је не 
ко мен та ри ше мо. Ов де су сви од го во ри на упу ће на пи сма.

Ha кра ју je из ве штај Од бо ра за про сла ву Два ве ка Ње го ша. Од бор je 
име но вао Управ ни од бор Ма ти це срп ске, ко ји je и усво јио из ве штај. Та мо су 
чи ње ни це о обе ле жа ва њу Ње го ше ве две сто го ди шњи це ро ђе ња, о ра ду Од-
бо ра, о ма ни фе ста ци ја ма и про гра ми ма, о вре ме ну ка зи ва ња бе се да и дру гих 
ра до ва ко ји су у овој књи зи штам па ни у до ра ђе ном об ли ку.

Ова на по ме на je до пу на уред нич ког уво да и са њим чи ни це ли ну.

М. В.
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