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НАПОМЕНА
Књижевно друштво „Његош“ основано је 2004. у Никшићу,
послије гашења скоро свих културних институција у Црној Гори.
Основни програмски сегмент овог Друштва јесте организовање
Дана Њеошевих, који се одржавају сваке године првом половином
новембра.
У организованој деструкцији српског културног идентитета
Црне Горе, Његошево дјело се показује њеним истинским ослонцем, и моћном противтежом тој деструкцији. То дјело, очито, задржава дјелатну моћ кроз сва времена, обнављајући наше историјско
и метафизичко памћење.
Зато људи од духа, творачки забринути за духовни и културни
идентитет свог народа, у Његошевом дјелу имају трајни стваралачки подстицај.
Од 2008. Књижевно друштво „Његош“, сваке године
организује Дане Њеошеве, на којима се, у оквиру округлих столова, симпозијума, разматра дјелатно присуство великог пјесника и
мислиоца у савременој култури и животу народа.
За 2008. избор тема био је слободан избор учесника, а за 2009.
округли сто организован је под насловом „актуелност Његошева“.
Зборник који имате пред собом, драги читаоци, представља
радове и пјесничке прилоге учесника Дана Њеошевих за двије
посљедње године.
У Зборнику се нашао и један текст познатог руског историчара књижевности П. А. Лаврова, преузет из његове монографије о
Његошу, објављене у Москви 1887. год.
Текст посвећен Лучи микрокозма, одабрала је и за штампу
припремила, доктор филолошких наука, професорица Наталија
Нагорнаја, којој, овом приликом упућујемо топлу захвалност.
Текст је остао на руском језику, сматрајући да то већини читалаца
неће представљати знатан проблем, али и да скренемо пажњу на
обимну литературу о Његошу на руском језику, чије упознавање и
превођење тек предстоји.
Захваљујемо Министарству културе републике Србије на
финансијској подршци Данима Њеошевим, уз чију се помоћ и
штампа овај Зборник.
							
М. М.
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Милутин Мићовић
ДРЖава
Ево стојим пред вама који захваљујете Његошу што у глави имате
мисли које имате, што имате духовне муке и дилеме које имате, што
имате разумијевање живота и човјека какво имате. Стојим пред
остатком народа, који је његова со и свјетиљка у великом сумраку.
Стојим пред вама, који вјерујете да ријеч, каква је Његошева, има
трајну моћ, а да су друге моћи пролазне.
Кад на народ и на људе падне овакво, неиздрживо бреме, онда
ријечи нашег пјесника показују истинску моћ, живу носивост,
и казују, да је сам Његош, прошао кроз још гушће тмуше, тежа
искушења, дубља сазнања, и изишао из њих, са ријечима које нас
обасјавају, и у најцрњем мраку.
Његош је отворио оне видике духа које човјек не може да догледа, али не може ни да не гледа ка тим прозрењима, и покренуо у
нама разумијевање, које не можемо издржати, али не можемо га ни
заборавити. Његошеве мисли о српском народу, и човјеку, никад
нијесу губиле актуелност, али у овом времену, послије сто шесдесет
година, засигурно су најактуелније.
Нијесмо можда још дошли до оног стања духа из којег је Његош
рекао:
Црни ане, а црна субино!/ О, кукавно Срсво уашено, ...
И даље: Да, ка лаву разробиш ијелу/ У мучењу изишу членови ...
Али до сљедећих стихова засигурно смо већ дошли:
О, Косово рно суилише
Насре ебе Соом заушио!
Дошли смо, кажем, до овог мјеста, а оно је велико немјесто, јер
нам се губи ослонац, на којем се заснивала цијела наша историја и
култура, карактер, памћење, свакидашња реченица, ум.
А да је Његош видио врата пропасти свједоче његови стихови:
«До враах сам изника Тарара,/ А на мене са роклесвом
риче /Сва му леам ана озориша»
Но пјесник Луче и Горског вијенца није нас оставио у безнађу,
него у нама наложио «борбу непрестану», јер је казао и ове стихове:
Јунаку се чешће уа хоће/Веро небо насмија рохоом
Као и она умна озарења: На свом овом рном мјешавином/
Ое умна сила орежесвује/ Не уша се а је зло обијеи.
Ко има Његоша у својој кући, па било гдје да живи на свијету,
има своје памћење, свој језик, свој народ и своју државу. Његош је и
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пјевао у времену кад је његов народ остао без државе, кад је остао и
без осјенка свог царства, када је већ било бии или не бии једном
памћењу, једном језику, и, једном великом пјесничком подвигу. Зато
је Његово дјело стално израстање и исијавање са те посљедње границе, из најдубљих залиха бића, двиг ка безграничном, ка царству
поезије, царству слободе, царству Божијему. Тако је унутрашња
Луча обасјала један велики живот, један народ, његову историју, и
његову поезију. У тој поезији ријечи нашег језика достигле су ону
обавезност коју имају ријечи Библије за народ у којем је настала. Зато је и Његошево дјело остала једина нераспадљива држава
српског народа, гдје год он живио, једино унутрашње охрабрење и
разумијевање, духовни устав који нас уставља да се не излијемо у
плићаке овог свијета, и једини закон уписан на таблицама нашег
срца.
Књигу коју нам је оставио, дакле, више држимо у глави више
него у библиотеци, јер нам треба при сваком одлучнијем кораку, и
отвара нам се сама пред очима на свим замршенијим раскршћима,
у свим тежим искушењима и разорним потресима. Зато нам се ти
стихови и јављају кад све друге ријечи и све друге мисли изблиједе
и нестану пред дубљом стварношћу живота. И кад се боље замисли човјек нашег језика, не зна да ли однекуд Његош мисли у њему,
или га пјесникове мисли обасјавају из најгушћих тмуша које живот
држи увијек у својим неоткривеним залихама.
Људским вијеком мјерено, прошло је доста времена откад се
Његош преселио на ону страну, али смо само у једно сигурни, да
није било дана, да Његош није био са својим народом, са својим
сродницима по духу, и шта је нормалније, него да имамо дане у години, које ћемо посветити Његошу. И одмах додајем, да до оваквих
Дана не би дошло, да нијесмо, као народ, дубоко зашли у претешка
искушења, да се нијесмо загрцнули незнањем и неразумијевањем,
да нам се све чешће не указују „црни дани“ судбине, да нам се
све чешће не отварају „врата ада“, да „адов ждрал“ све чешће не
пролијеће нашим видицима.
Једно је јасно кад је у питању Његошево дјело, и тајна његове
творачке личности: Не вриједи ни живот ни мишљење ако се не
живи и не мисли из темеља, из почетка. Не вриједи ни живот
ни мишљење ако не могу да открију у нама ону Лучу, којом се
ослобађамо од адског насљеђа, сљепила, мржње и смрти, Лучу коју
нам је Отац небески даровао да се не изгубимо и не погинемо у мраку свијета и вијека.

Бесјеа на оварању Дана Њеошевих, Никшић, 10. новембар
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Радмило Маројевић
МиЛан РешеТаР Као ТеКСТоЛог
ЊегошевиХ ДЈеЛа
(ЛУЧа МиКРоКоЗМа. ПЈеСна шеСТа)
Aсрак: У овом раду се разматра текстолошки поступак
српског лингвисте и филолога Милана Решетара, рођеног Дубровчанина, на примјеру шесте пјесне Његошевог спјева Луча микрокозма. Анализи се подвргавају: 1) текстолошке напомене; 2) штампарске грешке; 3) рефлекси јата.
Kључнe ријечи: Милан Решетар, Његошева поезија, спјев Луча
микрокозма, текстологија, рефлекси јата.
0. Милан Решетар је први прави његошолог. Он је десет пута критички објављивао Горски вијенац у посебним издањима (с опширним
предговором, коментарима и рјечником), једном Лучу микрокозма у
посебном издању [Решетар 1923], једном Мање пјесме у посебној
књизи, с хронолошким пописом Његошевих дјела, а сву Његошеву
поезију у двије књиге државног издања.
Текстологији Његошевог спјева посвећена је наша расправа
„Нека питања критике текста Луче микрокозма“, која је објављена
у књизи Срски језик анас [Маројевић 2000: 359–400].
У овом раду ћемо размотрити Решетарев текстолошки поступак у два издања Луче (друго је у првој књизи државног издања
[Решетар 1926]), на примјеру шесте пјесне (и Епилога).
(1) Решетар није одвојио посљедњих седам строфа спјева, који
чине Епилог, од шесте пјесне: то први чинимо ми у своме критичком
издању. Али је ипак прије Решетара Давид Богдановић, приређивач
трећег издања спјева, испред 211. стиха шесте пјесне ставио звјездицу,
чиме је указао на посебност тог дијела текста [Bogdanović 1918: 197].
(2) Питање реконструкције предлога с у Решетарево вријеме није
се постављало, па ћемо га и ми овдје само ― поменути. У складу с
текстологијом примијењеном у критичком издању Горског вијенца
[Маројевић 2005], ми реконструишемо предлог с у читавом низу стихова спјева (у шестој пјесни у стиховима 64, 75, 128, 149. и 238).
9
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(3) Вербализацију текста, тј. растављено и састављено писање,
овдје нећемо посебно разматрати. Напоменућемо само да је Решетар
неоправдано спојио рјечцу и прилог у 14. стиху шесте пјесне: Недалеко
од мрачнога ада [Решетар 1923: 69] (у издању браће Јовановића, које
је Решетару служило као протограф, одштампани су одвојено: Не
далеко од мрачнога ада, [Јовановићи 1884: 60]), као што је неоправдано задржао раздвојене компоненте прилога учас у 199. стиху: У
час словом могућијем творца [Решетар 1923: 75; исто у Јовановићи
1884: 65]. Рaстaвљeнo писaњe рјечце не и прилога далеко образложено је у књизи Срски језик анас [Маројевић 2000: 351–352].
(4) Питање интерпункције оставићемо по страни, уз цигле двије
напомене: 1º на крају 119. стиха, испред саставног везника а којим
почиње 120. стих, требало је изоставити запету: Да похули на небесну свјетлост, / А да мрачно име обожава. [Решетар 1923: 73]; 2º на
крају 157. стиха, испред супротног везника а којим почиње 158. стих,
требало је умјесто тачке и запете ставити запету: Враћају се у прво
блаженство; / А закона цара злочестога / у ад иду сл’јепи приверженци [Решетар 1923: 74].
(5) У претходно наведеном стиху требало је реконструисати
вокално р, које је обиљежено на стари начин, графијском секвенцом ер, дакле: у Ад иду слѣпи приврженци.
(6) И питање властитог имена (и његовог обиљежавања великим почетним словом) остаје изван оквира овог рада, у смислу
подробнијег образложења. Напоменућемо само да именице А (14,
31, 116, 159), Земља (21, 56, 57, 62, 81, 90, 112, 131, 161, 227, 234, 238, 241,
262, 280), Вишњи (143, 172), у складу с теоријом о властитом имену,
пишемо великим словом (Решетар их је писао малим).
1. У шестој пјесни, која има 280 стихова, Решетар има десет
текстолошких напомена. Њихову функцију је објаснио у Поговору:
„Гдје је у којој ситници одступано од текста првога издања, или гдје
није било сигурно како се која ријеч има транскрибирати, ту је свуда у
напоменама при дну стране казано како је баш наштампано у првоме
издању“ [Решетар 1926: 337].
(1) Најкрупнија измјена коју је његошолог учинио тиче се
замјене облика њеним обликом њиним у 52. стиху:
Са билијем и њиним [њеним – Р. М.] сјеменом.
—————
52 нѣнынъ
Измјена није била оправдана: посесивна замјеница се односи
на именицу женског рода јуол (плачевну) из 45. стиха, а не на збир10
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ну именицу средњег рода билије са семантичком конгруенцијом.
Поред тога, изворни облик је наведен са штампарском грешком
(треба: нѣнымъ), која није отклоњена ни у другом издању, тј. у
издању Целокупних дела из 1926. године. Тумачењу наведеног и
других сличних примјера посветили смо расправу Конкуренција
осесивних каеорија у Њеошевом језику [Маројевић 2003: 183–
184].
У 99. стиху Решетар је замијенио облик глагола црњаи се обликом глагола црњеи се:
Зла свакога црње се [црњат се – Р. М.] закони ―
—————
99 црнят’
Ни ова измјена није била оправдана. Мада рјеђи, творбени
однос (црн →) црњаи се карактерише изворни текст [уп. (уклин →)
уклињаи се].
(2) У 122. стиху Решетар је реконструисао глагол свршеног
вида, с једносложним рефлексом кратког јата, али не искључује као
могућност ни глагол несвршеног вида, с једносложним рефлексом
дугог јата:
Шар движими земни освјетљати:
—————
122 освѣтляти, које можа реба узеи као несвршени
лаол освијèтљати
Ову Решетареву дилему посебно ћемо размотрити [види т. 5].
(3) У три стиха Решетар оставља облик из првог издања, али у
напоменама указује на друкчије текстолошко рјешење примијењено
у претходним издањима.
Такав поступак је примијењен у 78. стиху уз позивање на друго
издање, браће Јовановића (скраћено: Ј):
Она ће их свуда спроводати
—————
78 спроводити Ј.
У 87. стиху штампарском грешком је остављена редакторска
исправка из издања браће Јовановића, која се не прихвата, и у
основном тексту, али је грешка исправљена у Целокупним делима.
Коликогод она ублажује [ублажаје – Решетар 1926:
172];
—————
87 ублажује Ј.
Трећи примјер се тиче исправке коју је у 211. стиху учинио
Давид Богдановић (скраћено: Бо):
11
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Оплакујућ моју забуњену
—————
211 моју] мою Б, своју Бо.
Иако би по књижевној норми уз предикат виио сам (из 213.
стиха) одговарала посесивна замјеница сваког лица своју (а не
првог лица једнине моју), Решетар оставља облик из првог, београдског издања, на које се позива (скраћено: Б).
(4) У једном је стиху (105) Решетар реконструисао ефекат јотовања
сугласничке групе:
Човјека ће чешће љениваи [пљењивати – Р. М.].
—————
105 чесће.
Реконструкција је, наравно, потпуно оправдана, али је требало
аналогно томе исправити и облик из 275. стиха, у којем је, додуше,
сугласник ш добијен асимилацијом:
Уплашене мраке исчезнуле [ишчезнуле – Р. М.];
И у разматраном стиху требало је реконструисати ефекат
јотовања у инфинитиву љењиваи: у Његошевим текстовима
чувају се трагови старе (орто)графије ― графија ни за изговорно
[њи].
(5) Напомена која стоји уз 130. стих:
Миродавца похулиће име.
—————
130 Міродавца.
објашњена је уз 11. стих треће пјесне, у коме се ова именица први
пут помиње: „11 міродавца (акле о міръ-свијет)“ [Решетар 1923:
31 (нап.)]. По старом руском правопису хомоними су се графијски
разликовали: с десетеричким і писала се именица міръ у значењу
‛свијет’, са осмеричким и ― именица миръ у значењу ‛мир, спокој’.
У разграничавању ових хомонима Решетар, међутим, није био
досљедан: на ову другу нигдје не указује, а на ову прву ― недосљедно:
на примјер, именица (ген.) міротворца у значењу ‛творца свјетова’
у 181. стиху шесте пјесне (Свемогућом вољом миротворца) остала је
без коментара.
Мање је јасно зашто је приређивач упутио на графију првог
издања у 172. стиху:
Полећеше од трона вишњега
—————
172 вышнѣга.
У наредном издању ријеч је написана великим словом: 172
Вышнѣга [Решетар 1926: 175 (нап.)], па је можда филолог имао у виду
12
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граматичку природу разматране ријечи сматрајући је придјевом и
конгруентним атрибутом (стварно је ријеч о именици, коју ми пишемо великим словом, а која је неконгруентни атрибут: није ријеч о
вишњем престолу него о престолу Вишњега).
(6) Посљедња, десета напомена, која стоји уз 201. стих:
Адам пр’јеђе небесну границу
—————
201 пређе.
тиче се рефлекса јата, а то питање ћемо посебно размотрити [види
т. 6.(2)].
2. Све оне разлике између оригиналног текста, односно првог
издања, које је приредио Симеон Милутиновић-Сарајлија а које је
Решетар неосновано приписао Љубомиру Ненадовићу (јер у Поговору
вели: „Текст је у овоме новоме издању, наравски, удешен према првим
издањима, дакле […] Луча Микрокозма према београдском издању
од г. 1845 што га је приредио Љ. Ненадовић“ [Решетар 1926: 337]),
и Решетаревих издања које нису пропраћене текстолошким напоменама ― морају се третирати као штампарске грешке. Поред оне двије
грешке у текстолошким напоменама [види т. 1.(1, 5)] и погрешног
писања великог и малог слова на почетку стиха [види даље (6)],
таквих је грешака чак тринаест, што значи да је погрешно одштампан малтене сваки двадесети стих шесте пјесне бар у једном Решетаревом издању.
(1) Неке штампарске грешке налазимо само у првом
Решетаревом издању (док су у другом исправљене), а нису преузете
из издања браће Јовановића, на коме је Решетар вршио исправке:
23 Цијела ће бити засијана [засјејана – Решетар
1926: 170];
84 Вдохнут ћу му небеске [небесне – Решетар 1926:
172] љубави
201 Адам прјеђе [пр’јеђе – Решетар 1926: 175] небесну границу
Од тих штампарских грешака она из 23. стиха подудара се са
нашом текстолошком реконструкцијом ― ми мислимо да изворни
облик и треба да гласи засијана (а да је графија засѣяна неоправдана
Сарајлијина исправка према ортографској пракси тога доба [види т.
6.(4)]).
У издању браће Јовановића 201. стих гласи: Адам пређе небесну границу [Јовановићи 1884: 67], тј. приређивач није мијењао рефлекс јата, који је код Његоша иначе аутентичан.
13
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(2) Друго је штампарска грешка коју налазимо и у првом и у
другом Решетаревом издању, а није преузета из издања браће Јовановића:
268 И срјелама [стрѣлама – Р. М.] светог
просвјештења,
У издању браће Јовановића стих гласи: И стр’јелама светог
просвјештења, [Јовановићи 1884: 67], а тако је требало да гласи и у
Решетаревим издањима (ми графемом ѣ означавамо једносложни
рефлекс дугог јата, а Решетар га је обиљежавао графијским сегментом
’је).
(3) Треће је штампарска грешка коју налазимо само у првом
Решетаревом издању (док је у другом исправљена), а преузета је из
издања браће Јовановића:
87 Коликогод она ублажује [ублажаје – Решетар
1926: 172];
И у издању браће Јовановића 87. стих гласи: Коликогод она
ублажује [Јовановићи 1884: 62], али је у том издању измјена резултат
свјесног поступка приређивача, који је дијалекатске облике замјењивао
књижевним. Редакција није оправдана: у Његошевом тексту није
посвједочен морфолошки тип *ублаживати/ублажујем, па ни тип
*ублажавати/ублажавам, него тип ублажáваи/ублажàјем.
(4) Четврто су штампарске грешке које налазимо и у првом и
у другом Решетаревом издању, а преузете су из издања браће Јовановића, на коме је Решетар вршио исправке:
66 Ова ће их ирансва [тирјанства – Р. М.] царица
133 Биће њима [њина – Р. М.] ништожна божества
135 Безумнога овог јазичасва [јазичества – Р. М.]
227 Младо лице земљу [Земље – Р. М.] отроваше.
Од ова четири примјера, само два су штампарске грешке
издања браће Јовановића, у 133. стиху: Биће њима ништожна божаства [Јовановићи 1884: 63] и у 227. стиху: Младо лице земљу отроваше. [Јовановићи 1884: 66]; остало су свјесне редакторске измјене
приређивача.
У 135. стиху: Безумнога овог језичаства [Јовановићи 1884: 63]
рускославенски (и руски књижевни) облик язычество замијењен је
српскославенским обликом; Решетар је исправио вокал у првом слогу, а превидио вокал из другог слога, па је тако добијен хибридни облик.
У 66. стиху приређивач издања браће Јовановића замијенио је
књишки облик обликом народним (и српским књижевним): Ова ће
14
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их тиранства царица [Јовановићи 1884: 61], а ту измјену Решетар
није запазио. Исти поступак налазимо и у 269. стиху другог издања:
Попирући злобу и тиранство [Јовановићи 1884: 67], али је ту измјену
Решетар запазио и у својим издањима исправио: Попирући злобу и
тирјанство, [Решетар 1923: 78; Решетар 1926: 177].
(5) Пето су штампарске грешке које налазимо само у другом
Решетаревом издању (док су у првом изостале), и њих је скривио
коректор Његошевих дјела, а не сам Решетар:
171 Легионах срењи [сретњи – Решетар 1923: 74]
началници
206 Тарућ очи од на [сна – Решетар 1923: 76] забораве
213 Виео [Видио – Решетар 1923: 76] сам мраке владаоца,
262 Сунце правде и земљу орија [огрија – Решетар
1923: 77],
Ове нове штампарске грешке нису нимало безазлене: у три
стиха добија се сасвим друкчији смисао, а у једном ― неаутентичан екавски лик ријечи.
У Поговору прве књиге Целокупних дела Решетар истиче: „Ја сам
дакле за ово ново издање приредио само текст, а иначе за све остало
побринуо се је Одбор за издавање Његошевих дјела; због краткоће
времена ја нијесам могао ни читати коректуре, него их је читао г.
проф. Павле Стевановић, секретар београдскога Универзитета“
[Решетар 1926: 337].
(6) Издaвaчи Цeлoкупних дeлa [Рeшeтaр 1926] нису рaзумjeли
Рeшeтaрeв нaчин oбиљeжaвaњa вeликoг слoвa нa пoчeтку стихa,
пa су (у првoj књизи) стихoвe у кojимa је Рeшeтaр oзначио мaлo
пoчeтнo слoвo штaмпaли сa вeликим слoвoм, a стихoвe у кojимa
Рeшeтaр oбиљeжaвa вeликo пoчeтнo слoвo штaмпaли су увучeнo.
Тако у одломку који чине стихови 13–16:
„Шар ћу један ― каже ― поставити
Недалеко од мрачнога ада
Рад временог тешког заточења
Адамова и његова лика.
кao пoсљeдицa нeспoрaзумa сa тeхничким урeдникoм, увучeни су
стихoви кoje je трeбaлo oдштaмпaти сa вeликим пoчeтним слoвoм, a
у стихoвимa кojи нису увучeни трeбaлo je зaмиjeнити вeликo слoвo
мaлим. Нaимe, прирeђивaч сe служиo примjeркoм Њeгoшeвих
дjeлa кoja су oбjaвили брaћa Joвaнoвићи, и у њeму oзнaчиo сaмo
15
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oнe стихoвe у кojимa je трeбaлo oстaвити вeликo пoчeтнo слoвo у
стиху, штo тeхнички урeдник ниje рaзумиo [Рeшeтaр 1936: 218]. У
нaвeдeнoм oдлoмку 13. стих имa вeликo пoчeтнo слoвo зaтo штo
њимe пoчињe рeчeницa, a 16. стих пoчињe вeликим слoвoм jeр je нa
њeгoвoм пoчeтку влaститa имeницa. Велика слова на почетку стихова и увучене редове некритички је прихватио наредни приређивач
Цјелокупних дјела, Данило Вушовић [Рeшeтaр 1936: 218].
3. Посебно ћемо размотрити такозване хиперијекавизме.
Данило ВУШОВИЋ наводи аорист виијесмо из Горског вијенца, aoрист виијесмо, инфинитив (трипут) виијеи, радни
глаголски придјев виијели из Шћeпана Малог тe oбликe завијесу,
обијеa, обијеe из Свободијаде кao „случајеве где имамо (као и
у црн[oгорским] н[aродним] песмама) дужење кратког ѣ, тj. место
jeдносложног je узето je двосложно иje, штo није особина народног говора у Црној Гори“, a у напомени вели: „У неким босанским
дијалектима може се чути дужење кратког ѣ у сличним примерима, али код Њeгoшa то имамо, несумњиво, стиха ради“ [Вушовић
1930a: 102; Вушовић 1930б: 10].
Милaн РEШEТAР je из хиперијекавских облика искључивао
глагол виијеи сматрајући гa особином неких црногорских говора: „Али управо требa рећи да се у Њeгoшa краткo ѣ врлo ријетко стиха ради расцијепи на двоје […]. В-ћ je могао навести само
3 примјера: обијеа, обијеe (мјесто објеe) и завијеса (JФ [=
Jужнословенски филолог] 102), јер 6 примјера гдје je код Њeгoшa
виијеи (у разним облицима), oни не иду aмo — тако се збиља у
Црној Гори говори“ [Рeшeтaр 1936: 221–222].
Глагол ви̏дијети рaзличито објашњавају и специјализовани
рјечници: Рjeчник уз пјесничка дјела П. П. Њeгoшa кao „дијал[eктизам]“ [Стeвaнoвић–Бoшкoвић 1954/1957: 23], Речник Њeгoшeвa
језика — као облик настао из метричких разлога, тј. „у стиху“
[Стeвaнoвић и др. 1983 I: 73].
Ми смо склони да све тзв. хиперијекавске облике третирамо
као дијалекатске архаизме, пoзajмљене или из народних говора или
из народних пјесама. Meтричким разлозима, дакле, објашњавамо
и з б о р oвог или оног силабичког лика, aли не и његов постанак.
(1) Његошев пјеснички језик карактеришу глагол виијеи (и
виђеи) и глаголска именица виијеније (и виђење), али не и глагол
вијеи и глаголска именица вијеније.
Радни глаголски придјев глагола виијеи посвједочен је и у
Лучи, у 233. стиху шесте пјесне, али он није представљао текстолошки
16
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проблем: првога је сунце видијело [ЛМ 2163]. Није представљала
текстолошки проблем ни именица виђење: „[…] чудеснога овога
виђења!“ [ЛМ 842]; уплашена страшнијем виђењем, [ЛМ 514]. Већ
глаголска именица ви̏дијеније, која је посвједочена с једносложним
и̯
је-рефлексом јата у 1523. и 2191. стиху спјева, представљала је
текстолошки проблем. Прва потврда је из 103. стиха пете пјесне, а
друга из 261. стиха шесте пјесне (тачније: из Епилога):
103 У њем виђех страшно вијеније [видѣније – Р.
М.]
261 „Гле дивнога сада вијенија [видѣнија – Р. М.]:
Наравно, нама јат служи за обиљежавање дифтоншког изговора, тј. за прозодију: ви̏ди̯јēније.
(2) Именица ривиијéње посвједочена је у једном стиху (у
Прологу) с дифтоншким (једносложним) и̯је-изговором. Решетар
га у свом другом издању оставља с је-рефлексом (у првом издању
је штампарска грешка „позајмљена“ из издања браће Јовановића:
привиђења [Решетар 1923: 3]), што одговара савременом
књижевном узусу, али не и изворном тексту:
72 У ком види страшна ривијења [привидѣња –
Р. М.],
Наравно, јат нама служи за обиљежавање дифтоншког изговора, тј. за прозодију: привиди̯јéње.
У Прологу је потврђен и синоним, глаголска именица ривиђење, којој као примарна творбена база одговара глагол виђеи, али
он није представљао текстолошки проблем: акo Земљa привиђење
није — [ЛМ 137].
(3) Именица сновиијéње посвједочена је с дифтоншким (једносложним) и̯је-изговором у три примјера (од којих су два у Прологу,
а трећи у 830. стиху спјева, тј. у 280. стиху друге пјесне). Решетар
их у свом другом издању оставља с је-рефлексом, што одговара
савременом књижевном узусу, али не и изворном Његошевом
тексту (у првом издању су у сва три примјера штампарске грешке
преузете из издања браће Јовановића: сновиђење [Решетар 1923:
1], сновиђења [Решетар 1923: 3, 29]):
4 Људски живот сновијење [сновидѣње – Р. М.]
страшно!
80 И на позор страшниј’ сновијења [сновидѣња –
Р. М.].
280 Кâ што куле сновијења [сновидѣња – Р. М.]
бјеже.
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У нашем издању графема јат служи за обиљежавање дифтоншког
изговора, тј. за прозодију: сновиди̯јéње.
(4) Именица по̏биједа у једном стиху је посвједочена с двосложним ије-рефлексом: побиједе и весеља неба [ЛМ 838], а у пет стихова (965, 1550, 1620, 1931. и 1939) с дифтоншким (једносложним)
и̯
је-изговором, од којих су два у шестој пјесни. Решетар их оставља
с је-рефлексом, што одговара савременом књижевном узусу, и без
икакве напомене:
1 По објеи [побѣди – Р. М.] страшној над
Сатаном
9 За свијетлу његову објеу [побѣду – Р. М.]
Наравно, јат нама служи за обиљежавање дифтоншког изговора, тј. за прозодију: по̏би̯једа.
(5) Основни број (нулте деклинације) о̏бије у једном стиху је
посвједочен с двосложним ије-рефлексом: да оружја од обије војске
[ЛМ 1586], а у два стиха (1483. и 2024) с дифтоншким (једносложним)
и̯
је-изговором. Решетар их је оставио с је-рефлексом, што одговара
савременом књижевном узусу.
(6) Именица зâвијеса у два стиха (266. и 800) посвједочена је с
дифтоншким (једносложним) и̯је-изговором. Решетар и њу оставља
с је-рефлексом, према савременом књижевном изговору.
4. Посебно ћемо размотрити текстологију прилога (и предлога)
послије, који је у првом издању одштампан са јатом: послѣ.
(1) У прикaзу првoг Вушoвићeвoг издaњa РEШEТAР сe
oсврћe и нa риjeч oслиje: „Прву риjeч [тj. oслиje] Влaдикa у стиху
брojи сaмo двoслoжнo […], пa сaм зaтo ja писao (нaj)oсл’je; В-ћ [=
Вушoвић] нaпрoтив пишe (нaj)oсљe, jeр сe чeстo тaкo и чуje, aли je
трeбaлo испрaвити нa (нaj)oшљe, кaкo сe нajчeшћe изгoвaрa […].
Кaд oн кaжe дa сe (у Црнoj Гoри) мoжe чути и oсљe, мoжe му сe
вjeрoвaти, прeмдa Вук зa Црну Гoру имa сaмo oшљe; нeгo ипaк
трeбa питaти кaкo je Влaдикa изгoвaрao. Нe сjeћaм сe имa ли у њeгa
кojи примjeр зa oслиje у стиху с двoслoжним -иje, aли je сигурнo дa
тaмo имa сaмo (црнoгoрскo) oслиje […], пa ниje ли тo jaк знaк дa
je Влaдикa изгoвaрao и oслиje?“ [Рeшeтaр 1936: 221].
(2) Трeбa истaћи дa у Њeгoшa имajу двa примjeрa „зa oслиje у
стиху с двoслoжним -иje“ — у Шћeпaну Мaлoм: нo ћeмo сe пoслиje
сjeтити [IV 698]; jeр пoслиje нaс пoмoћи нeћe [IV 740], штo знaчи дa
je Влaдик и з г o в a р a o нe сaмo oслиje нeгo и пoслиje, a тo oпeт
пoтврђуje дa je рeкoнструкциja jeднoслoжнoг рeфлeксa дугoг jaтa —
нa трaдициoнaлaн нaчин oсл’je, у нaшeм издaњу графемски послѣ, а
фонетски [по̏сли̯je] — тeкстoлoшки oпрaвдaнa.
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(3) Штo сe тичe тврдњe дa сe чeстo у Црнoj Гoри „чуje“ (нaj)oсљe — зaистa сe тaкo „чуje“, aли je тo вaрљиви aкустички утисaк:
тaкo сe зaистa „чуje“, aли сe тaкo нe изгoвaрa, a тaкo сe чуje кaд
сe изгoвaрa jeднoслoжни рeфлeкс дугoг jaтa [по̏сли̯je] умjeстo
oбичниjeг двoслoжнoг [по̏слиje].
(4) У стрoгoj силaбичкoj структури дeсeтeрцa зa грaфиjу Послѣ
(с. 44 — двaпут, 58, 77), послѣ (с. 77) у Лучи микрoкoзмa мoрaмo
рeкoнструисaти у другoм слoгу jeднoслoжни и̯je-рeфлeкс дугoг jaтa.
У три стихa oблик имa функциjу п р и л o г a:
пoслѣ [по̏сли̯je] скупa мирoтвoрци дa смo
[ЛМ 1165 (III 295)];
у плoт људску пoслѣ [по̏сли̯je] oблaчити
[ЛМ 2077 (VI 147)];
Пoслѣ [по̏сли̯je] Зeмљу, ужaсa кaтeдру
[ЛМ 2091 (VI 161)].
Двaпут имa функциjу п р e д л o г a сa гeнитивoм:
пoслѣ [по̏сли̯je] нaс двa нajвишу нa нeбo
[ЛМ 1167 (III 297)];
Пoслѣ [по̏сли̯je] стрaшнa њeгoвa кaрaњa
[ЛМ 1531 (V 111)].
(5) Oблик послѣ у издaњу [Davidović 1918] трaнскрибуje сe рaзличитo: у функциjи прeдлoгa — oсл’je [III 297, V 111], у функциjи
прилoгa — oслиje [III 295, VI 147, VI 161]. У издaњу [Kovačević 1934],
као и у Решетаревим издањима, Њeгoшeвo послѣ трaнскрибoвaнo je
дoсљeднo: пoсл’je. Трaнскрипциja oсљe примиjeњeнa je у издaњимa
[Joвaнoвићи 1884; Вушoвић 1935, 1936; Бoшкoвић и др. 1953; Нeдић
1964; Млaдeнoвић–Флaшaр 2004].
(6) Двиje нaпoмeнe у вeзи сa нaвeдeнoм трaнскрипциjoм. П р в a:
нeмa oснoвa рaзличитo прeзeнтирaти прилoг и прeдлoг иaкo сe
oслиje у функциjи прeдлoгa дaлeкo чeшћe изгoвaрa сa jeднoслoжним
и̯
je-рeфлeксoм. Д р у г a: трaнскрипциja oсљe je нeaдeквaтнa пoштo
суглaсници л и j нe дoлaзe у нeпoсрeдни кoнтaкт дa би сe oствaривaлo
jeкaвскo joтoвaњe.
5. У вези с глаголом освјељаи и Решетаревом дилемом [види т.
1.(2)] размотрићемо питање перфективних глагола у имперфективном лику који су настали прозодијском творбом.
(1) У категорији г л а г о л с к и х р и ј е ч и прозодијска творба може се илустровати, у пјесничком језику Његошевом, групом
перфективних глагола с имперфективним ликом, који су хомографи
с обликом несвршеног вида примарног глагола (а синоними /= ријечи
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сродне семантике/ с обликом свршеног вида примарног глагола): чи̏њāтиII : *чи́њатиI (данас с префиксом и с другом прозодијом: пòчињāти) / пòчēти, òпуштāтиII се : опу́штатиI се / òпустӣти се, пу̏штāтиII (се) : пу́штатиI (се) / пу̏стӣти (се), ви̏ђāтиII (се) : ви́ђатиI
(се) / ви̏дјети (се), чу̏јāтиII (се) : чу́јатиI (се) / чу̏ти (се), òблачӣтиII
(се) : облáчитиI (се) / òбӯћи (се) [Маројевић 2008: 192]; у чланку
[Maрojeвић 2009: 21–22] грађу смо проширили још једним глаголом ― òушāи у значењу ‛допустити’ (у 1647. стиху Шћепана
Малог). У складу с претходном анализом, то је перфективни глагол
с имперфективним ликом, који је хомограф с обликом несвршеног
вида примарног глагола (а синоним /= ријеч сродне семантике/ с обликом свршеног вида примарног глагола): дòпуштāтиII : допу́штатиI /
дòпустӣти.
Разматране ријечи интерпретирали смо као творенице настале
прозодијском творбом, уз три аргумента: 1° прозодијска промјена је
обавезна; 2° творба се остварује у истој врсти ријечи; 3° творбена база
није имала оба видска значења да би се та значења могла раздвојити, тј.
да би се остваривала семантичка творба. С граматичког аспекта анализирани глаголи су интересантни као облици који су неутрални у
погледу категорије глаголског вида: немају видски парњак, формално су у имперфективном лику (мијењају се као одговарајући глаголи несвршеног вида), а семантички — у перфективном значењу.
Другим ријечима, глагол пу̏штāти, на примјер, није облик свршеног вида глагола ýшаи (видски парњак глагола ýшаи је
пу̏стӣти).
(2) Списку перфективних глагола с имперфективним ликом,
који су настали прозодијском творбом, треба додати глагол освјèљаи који налазимо (тачније: реконструишемо) у 2052. стиху
Луче микрокозма:
Једнога ће [јèднōгаћē] сунца зраке [зрàке] сјајне
[сјâјнē]
шар движими земни освјетљати [освјèтљати]:
моћ ће [мòћ:ē] људи са својега шара
на узано своје поднебије
виђет доста мојијех мировā,
[ЛМ 2051–2055 (VI 121–125)].
Милан Реше т ар је глаголски облик из 122. стиха шесте пјесне, као што смо видјели [у т. 1.(2)], навео као глагол свршеног вида
пошто није ставио апостроф између в и ј: Шар движими земни освјетљати: [Решетар 1923: 73; Решетар 1926: 173 (у овом посљедњем
20

М���� Р������ ��� ��������� Њ�������� �����

случају писање великог слова на почетку стиха којим не почиње реченица грешка је уредникова — приређивач је био одредио мало)],
али је у текстолошкој напомени указао и на друкчију могућност
тумачења: „122 освѣтляти, које можа реба узеи као несвршени
лаол освијèтљати“ [цит. по Решетар 1926: 173 (нап.); исто (али без
акцента и без курзива на ријечи као) у Решетар 1923: 73 (нап.)].
Као глагол свршеног вида облик су очито тумачили и Решетареви претходници, јер ни они нису стављали апостроф између в и ј:
Шар движими земни освјетљати, [Јовановићи 1884: 63]; Šаr dvižimi zemni оsvјеtljаti, [Bogdanović 1918: 104]. Исто текстолошко рјешење налазимо и у каснијим издањима: Šаr dvižimi zemni оsvјеtljаti, [Kovačević
1934: 97]; Шар движими земни освјетљати: [Вушовић 1936: 156].
Ништа се, на први поглед, није промијенило у послијератним
издањима — облик се пише без апострофа: шар движими земни
освјетљати: [Бoшкoвић и др. 1953: 318; Бoшкoвић и др. 1967/1974:
208; Недић 1969: 136; Млaдeнoвић–Флашар 2004: 330].
Приређивачи Ц(ј)елокупних д(ј)ела п и с а њ е облика су преузели од Данила Вушовића, који је полазио од тога да је то облик
свршеног вида, али су они облик читали с друкчијом прозодијом
сматрајући да је ријеч о инфинитиву н е с в р ш е н о г вида. То се
види из лексикографске интерпретације.
У Рjeчнику уз пјесничкa дјела П. П. Њeгoшa (који је од другог
издања промијенио наслов у Рeчник уз Целокупнa дела Петра [II]
Петровића Њeгoшa) читамо: освјéтљати, òсвјēтљāм несврш. осветљавати: Тебе свагда сунце умно сјаје, / путе твоје зраке освјељају
(П 27, 55–56); Него сју тра, како сунце / почне исток освјељаи
(Св II, 419–420); | Једнога ће сунца зраке сјајне / шар движими земни освјељаи (Л VI 121–122) [цит. по другом издању: Стeвaнoвић–Бoшкoвић 1967: 147–148; исто у трећем издању: Стeвaнoвић–
Бoшкoвић 1974: 145–146 (и у каснијим фототипским издањима);
у првом издању (Стeвaнoвић–Бoшкoвић 1954/1957: 118) ијекавска
је семантизација: освјетљавати, а у примјерима нумерише се само
стих у коме је облик потврђен].
У двотомном Рeчнику Њeгoшeвa jeзикa одговарајућа одредница гласи: освјéтљати, òсвјēтљāм несврш. заст. в. освјељаваи.
— Једнога ће сунца зраке сјајне / шар движими земни освјетљати
(Л VI 121–122) Тебе свагда сунце умно сјаје, / путе твоје зраке
освјетљају (Пј 120, 55–56) [Стeвaнoвић и др. 1983 I: 590]. Примјер
из Свободијаде наводи се у посебној одредници пошто је у првом
издању одштампан екавски: освéтљати, òсвēтљāм несврш. (ек.) в.
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освељаваи. — Него сју тра, како сунце / почне исток осветљати,
/ крените се седамдесет / од племенах биранијех / војеводах и главарах (Св II, 419–423) [Стeвaнoвић и др. 1983 I: 589].
Владан Недић у Речник [Недић 1969: 257–264] није укључио
глагол освјељаи, али га је и он сматрао обликом несвршеног
вида јер га без апострофа пише и у 56. стиху пјесме Вјерни син
ноћи пјева похвалу мислима, гдје контекст једнозначно указује на
имперфективност: Тебе свагда сунце умно сјаје, / путе твоје зраке
освјетљају. [Недић 1969: 48].
Александар Мла деновић је изостављао апостроф у свим
примјерима у којима је посвједочен једносложни и̯je-рефлекс дугог
јата па се из текстолошке интерпретације не може сазнати да ли
је ријеч о глаголу свршеног вида освјèљаи или о глаголу несвршеног вида освијéљаи/освијèљаи. Дилему је, међутим,
приређивач отклонио у Речнику уз издање Луче микрокозма — и
он прихвата мишљење претходних лексикографа, само што брише
акценат: освјетљати несврш. освељаваи [Млaдeнoвић–Флашар
2004: 464].
(3) По нашем мишљењу, глагол н е с в р ш е н о г вида имао
је у Његошевом идиолекту (и у пjесничком језику) ије-рефлекс
дугог јата, као што га је алтернативно реконструисао Решетар у
2052. стиху Луче микрокозма, а који је несумњиво посвjедочен у
пjесми Вјерни син ноћи пјева похвалу мислима, док се примjер из
Свободијаде мора реконструисати (замијенити екавски рефлекс
једносложним рефлексом дугог јата):
Него сютра како сунце
Почне исток осветляти,
Крените се, седамдесетъ
Одъ племенах‘ бираніјех‘
Воєводах‘ и главарах‘,
На Ситнице мость дођите
Да на тврду божю вѣру
Ту састанакъ учинимо.
[Ненадовић 1854: 19].
Ије-рефлекс дугог јата у наведеним примјерима потврђује глагол без префикса свијéљаи/свијèљаи, потврђен у 845. стиху
Луче:
„Сваки вечер“, хранитељ ми каже,
„нове, дивне, бесмртне иде[ј]е
у нашу се сферу свијетљају [сви̏јетљајȳ]
22

М���� Р������ ��� ��������� Њ�������� �����

и дан сваки неба свештенога
нас честита новим наслађењем, […]“
[ЛМ 843–847 (II 293–297)].
У 2052. стиху Луче микрокозма, међутим, ми реконструишемо глагол с в р ш е н о г вида освјèљаи у значењу ‛освијетлити’:
то потврђује и паралелизам освјèљаи ‛освијетлити’ – ви̏ђет
‛видјети’.
Глагол свршеног вида је несумњиво посвједочен у фразеологизму који се, из Његошеве преписке, наводи у Рeчнику Њeгoшeвa
jeзикa: освјèтљати, -āм сврш. у изразу [Стeвaнoвић и др. 1983 I: 590]
о с в ј е т љ а т и о б р а з освелаи образ [Стeвaнoвић и др. 1983 I:
548].
6. Размотрићемо још нека питања текстологије рефлекса јата.
(1) У вези с питањем рeкoнструкциjе рeфлeксa jaтa у Њeгoшeвој
поезији Милaн РEШEТAР истиче и сљедећe: »Aли имa дoстa
примjeрa гдje сe у Влaдичиним пjeсмaмa нaлaзи e мjeстo ѣ, при чeму
нe мислим нa случajeвe кao рeшник итд., гдje je ѣ у крaткoм слoгу
пoслиje р. Кaкo сe ти „eкaвски“ oблици у Њeгoшa нaлaзe пoнajвишe
у дугим слoгoвимa пoслиje суглaсникâ р и л, тo ja мислим — укoликo
их нису униjeли eкaвци издaвaчи нeких Њeгoшeвих пjeсaмa — дa су
oни књишкoгa пoриjeклa, тo jeст дa je Њeгoш тaкo п и с a o прeмa
рускoм и рускoслaвeнскoм, гдje чeстo рe-лe стojи мjeстo рѣ-лѣ, aли
дa oн н и т и j e с a м и з г o в a р a o, нити трaжиo дa њeгoви читaoци изгoвaрajу тe риjeчи eкaвски. Ja сaм их зaтo свудa oкрeтao нa
jeкaвски изгoвoр пишући ’je или je, изузeвши дaбoмe oнe врлo риjeткe случajeвe гдje сaм знao дa сe у Црнoj Гoри, тo jeст нa Цeтињу
и oкoлo њeгa, збиљa чуje eкaвски; тo су лeбa (хљeбa) В [=Горски
вијенац] 1667, пa у суфиксу e: oвe В 615, 1252, oнe В 613, oнeнa
В 1359 итд.« [Рeшeтaр 1936: 219].
(2) У складу с овим полазиштем, Решетар је неоправдано ијекавизирао облик ређе у 201. стиху шесте пјесне [види т. 1.(6)] (и облик ређем у 121. и 131. стиху прве пјесне), као и облике колевка
(у 23. стиху Пролога), реварне (у 77. стиху Пролога), млечнијех
(у 122. стиху прве пјесне), вреи (у 144. стиху прве пјесне), бреу
и бре (у 150. и 170. стиху прве пјесне), време (у 232. и 251. стиху
друге пјесне). Кажемо: неоправдано, јер су глагол прећи и именица ревара (творбена база придјева, који је Његошев неологизам)
карактерисали народни говор којему је Његош стварно припадао
(а то није говор данашњег Цетиња него говор некадашњих Његуша, који је био херцеговачког типа с појединачним староцрно23
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горским утицајима), именица колевка је код Његоша поетизам,
глагол вреии је русизам, док су именица млеко (и придјев
од ње изведен) и именице време и бре црквенославенизми (од
ијекавизирања русизма реск у 198. стиху пете пјесне Решетар
ће одустати дајући предност Вушовићевом текстолошком
рјешењу). Оправдана је једино исправка у 115. стиху прве пјесне
― свјелос (за графију првог издања светлость).
(3) Рeшeтaрeвo нaчeлo [види горе т. (1)] имa принципиjeлни
знaчaj, aли у oбрнутoм смjeру: прeмa рускoм и рускoслaвeнскoм
нaписaни су у првoм издaњу Лучe микрoкoзмa oблици погрѣшка
(у 1420. стиху) и погрѣшку (у 1517. стиху), тим приje штo је
тaквo писaњe мoгао „скривити“ прирeђивaч тeкстa зa штaмпу
(Симеoн Милутинoвић-Сaрajлиja), a нe сaм пjeсник, и што је са
е именица написана у 1107. стиху.
(4) Ми полазимо од тога да је прeмa (тадашњем) рускoм
правописном узусу у првoм издaњу са јатом (засѣяна) нaписaн
и трпни глаголски придјев (са суфиксом -н) засијана у 1953.
стиху Лучe микрoкoзмa [види т. 2.(1)], дoк je исти тај глаголски
придјев (али са суфиксом -т) у 53. (засија) и 1692. стиху спјева
(засијаи) у првом издању написан са и, у складу с пјесниковим
изговором.
(5) Најзад, и придјев цио у номинативу једнине мушког рода
неодређеног вида у два стиха (1253. и 1311) написан је са јатом:
цѣо, што није одговарало Његошевом изговору, па га треба реконструисати са и-рефлексом.
(6) „Нe oбaзирући сe дaклe нa питaњa чистe oртoгрaфиje
и интeрпункциje, ниje сe чудити дa мeђу В [= Вушoвићeвим
издaњeм] и Д [= држaвним издaњeм кoje je прирeдиo Рeшeтaр]
имa рaзликa и у пoглeду изгoвoрa. И ту у првoмe рeду трeбa
гoвoрити o изгoвoру вoкaлa ѣ. Влaдикa je, кao рoђeни Црнoгoрaц,
биo jeкaвaц, пa je зaтo увиjeк свe писao пo jeкaвскoм гoвoру,
a у пjeсмaмa je зa крaткo je и зa дугo иje, кaд je у стиху и њeгa
брojиo кao j e д a н слoг, писao рeдoвнo ѣ, дoк je зa двoслoжнo
иje узимao іe“ — писao je Милaн РEШEТAР у прикaзу Нoвo
изaњe свих Њeoшeвих jeлa [Рeшeтaр 1936: 219]. Пoдсjeћajући
нa oвaj Рeшeтaрeв цитaт, ми смo хтjeли дa укaжeмo нa двиje
ствaри. Првo, рeкoнструкциja рeфлeксa jaтa у Лучи микрокозма
нajкoмплeксниjи je прoблeм тeкстoлoгиje Њeгoшeвoг спjeвa.
Другo, стaрa тeкстoлoшкa шкoлa уoпштe и Рeшeтaр пojeдинaчнo
oдличнo су знaли дa je Њeгoш грaфeму ѣ у свojим пjeсничким
24
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дjeлимa (Рeшeтaр и вeликe спjeвoвe нaзивa пjeсмaмa) кoристиo нe
сaмo у глaсoвнoj вриjeднoсти [je] нeгo и у глaсoвнoj вриjeднoсти
[и̯je], тj. „зa дугo иje, кaд je у стиху и њeгa брojиo кao j e д a н слoг“.
У oвoм другoм случajу, тj. зa jeднoслoжни рeфлeкс дугoг jaтa *тě >
и̯je, Милaн Рeшeтaр je кoристиo рaзличитa грaфиjскa срeдствa: 1°
’je (у [Рeшeтaр 1890, 1926] нa примjeр); 2° иje (у [Рeшeтaр 1940]);
3° tie (у лaтиничким издaњимa дубрoвaчких пjeсникa).
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Мило Ломпар
ДеМонСТво ЛаКРДиЈаша
У ком смеру бисмо могли потражити најдубље порекло негативности која је испунила лик Шћепана Малог? Јер, Његошева
преиначења историјске грађе која је нудила своје доприносе у
разумевању и обликовању овог књижевног лика изразито су негативна. Иако су у историјској равни Шћепановог лика преовлађујућа
својства самозванца, лажова, морално проблематичног човека,
иако у идеолошко-политичкој сфери преовлађује доживљај узурпатора династичког права куће Петровића, најдубокосежнију
путању овако обликоване негативности даје метафизичка подлога
фигуре лажног цара.
У једном тренутку драмског дејства, пошто су се Турци повукли
побеђени необјашњивом експлозијом барутане, пошто је пребродио искушења пред која је херојску свест ставио његов нескривени кукавичлук, Шћепан Мали постоји у потпуној измирености са
околностима: сви прихватају његово царско достојанство, он влада
на начин који никоме не смета, нема ни тихих гунђања која прате
сваку владавину, чак је и Теодосија Мркојевић принуђен да се јавно
изљуби са њим, што је чин којим бивају опозване све претходне
речи и истине о лажном цару. Ако, дакле, ни Теодосија Мркојевић
не може да опстане као противник лажног цара, већ само као луда,
да ли то значи да је постало немогуће порицати сабласт лакрдијаша?
Сцена у којој архиђакон Петар, пошто је у најватренијем трку уграбио чибук са земље, одбија да прими на дар џефердар који му је наменио Шћепан, представља изузетан пример сукоба ерсекива
који даје разностран и тајанствен карактер Лажном цару Шћеану
Малом. То је дубоко немотивисана сцена, драмски нефункционална, па је с разлогом схватана као Његошев напор да прослави свог
претходника на владичанском престолу, као део песникове владарске стратегије којом је тежио да овековечи „свог стрица Петра
I“.1 До ње, међутим, долази у часу када Шћепанова власт, као власт
питоме сабласти, више нема никаквих противника, јер је Теодосија
1 Јевто М. Миловић, „Објашњења уз Лажног цара Шћеана Мало“, у: Петар II
Петровић Његош, Лажни цар Шћеан Мали, Графички завод, Титоград, 1965, 355.
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Мркојевић, под притиском главара и општег мишљења за које није
била довољна његова повученост у фигуру луде, пристао да дискретно и неопозиво потврди како Шћепан јесте оно што игуман
зна да Шћепан није. Отуд се игуманово порицање лажи претворило у резигнацију луде, која у мисли о свеобухватној будаластости
човека проналази утеху пред околношћу да је лажни цар проговорио херојско-патетичним речима о истрази потурица. Зашто та
околност толико узнемирује луду? Зато што се тако открива да је
лажни цар испразнио и утемељујућу ситуацију прошлости. Ко је
он? Лажни цар је директни удар у предање. У том духу је и настала
Шћепанова похвала архиђаконовој вештини, будући да она извире
из нестварне прошлости овог цара: „има сам ја у мојој гвардији.“
Ко је овде луд? Јер, не само да не постоји та гвардија нити то царство него не постоји ни цар који то говори. Присуство Шћепановог
ја у речима похвале, „нигде муње овакве на коњу/ као момче ово
што сад виђех“, треба да неосетно веже архиђаконову изузетност
за сабласну прошлост лажног цара. Хвалећи архиђакона, Шћепан
себе осведочава као цара, јер одједном постоји и његово царство
и његова гвардија. У томе је основна вештина лакрдијаша: није
најважније колико нас он увесељава, него то што он – с оне стране
сваке веселости или туге – изврће смисао нечега што је стабилно.
У Шћепановој похвали архиђакону постоји хтење, успешно остварено у односу на луду и у односу на утемељујућу ситуацију истраге
потурица, да се прошири сабласна власт лакрдијаша.
Петар, међутим, није „само... од тога посла“ који је поздрављен
пуцњима, он је и нешто више од мушке и јуначке вештине којом
задивљује, будући да је њега „бог за свашто дао“. Пресудно је открити који је смисао ситуиран у ово свашо које се појављује као
нарочита, мало коме доступна, црта Петрове изузетности. Јер, ово
свашо постоји у великој близини света лажног цара. Да ли, дакле,
Петровом свашо припада и свет лажног цара, јер је Шћепанова
девиза – „нека буде свашто на свијету“ – везана за распростирање
сабласних моћи? Ако Петар, дивотом и хитрином, обележава неки
прекид у односу на херојски свет, онда у онтолошком утемељењу
овог свашо постоји могућност неког додира Шћепана и Петра.
Ако они напоредо остају ван основне и херојске ситуације, ако су
обојица у битној мери изван ње, а ако у томе нису поистовећени, у
чему се одлучујуће разликују? Петар, као неко ко има у себи хитрине, прозире ниже лукавство земаљског света, али он располаже и
другачијом памећу: „паметније мисли и ријечи/ нит сам чуо нити
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ћу је чути.“ Нагласак у овом дивљењу није постављен на величину
архиђаконове памети него на њену другачију природу: „него неће
ово наше бити.“ И у погледу памети архиђакон Петар није наш, јер
је несличан и најпаметнијима попут игумана, као што и Шћепанова
мудрост није наша мудрост. Иако би се разлика између архиђакона
и игумана могла образложити као разлика у годинама, у искуству
које подупире ове изузетне памети, ипак је њена природа оличена у
другачијем егзистенцијалном избору: игуманова памет која прозире лажног цара, његово свашо и његову хитрину, јесте памет скепсе, ироније и резигнације, то је памет луде и њена несрећна свест,
памет повлачења пред сабласним, па се игуман принудно љуби са
Шћепаном и, тако, мири са постојањем сабласног, док Петрова памет, разумевајући светску памет која кроз лакрдијаша долази, означава непристајање на сабласно. Ако Шћепан никада није видео то
што Петар собом пројављује, а ако ни њима архиђаконова памет
није прирођена, ако ни свет ни они то нису препознали као своје,
одакле је дошла мудрост која пребива у архиђаконовој младости?
За разлику од стараца који оличавају, уместо прекаљене мудрости, распоне лудости, од инфантилизма до будализма, као пећки
и васељенски патријарх, Петар већ као младић прозире сабласно:
њему не припада некакво круто порицање које би га приказало у
власти херојске памети, али је то, такође, одбијање сваке форме сабласног, јер када одбије џефердар Петар открива како зна да је у
часу даривања нестало херојског својства у симболици џефердара.
Само даривање џефердара има посредну везу са завршном сценом Горско вијенца, јер оно показује шта се десило са херојством у
Лажном цару Шћеану Малом: док на врхунцу херојске метафизике,
у Горском вијенцу, постоји и онај ко може да дарива џефердар, као
владика Данило, и онај ко може да га прими, као Вук Мандушић,
дотле у херојском свету који је населио лажни цар онај који дарује
џефердар нема никакве везе са метафизиком херојства, јер је раскинута свака веза између њега и дара, па онај који би требало да
прими дар има нечувену слободу да га одбије. То значи да је носилац херојског дара одступио са позорнице, што као да је наговестила песма кола у којој се описује смрт Вука Мандушића.
Предвидиви и непредвидиви наговештаји откривају симболичке силе које су окупљене у сцени са архиђаконом: онај који
одбија Шћепанов дар није само неко ко ће бити „срећа овога народа“, него је – у Његошевим очима и унутар читалачког очекивања
– неко ко већ ту јесте Свети Петар Цетињски. Присуство Светог
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Петра Цетињског, иако архиђакон то тек треба да постане, основно
је присуство у симболичком слоју ове сцене: није могуће изоставити – у овом саању перспектива – његова основна због његових
почетних својстава, када он самим чином одбијања сабласног дара
пројављује своја основна својства. Он је, наравно, неко „рођен да
довијек живи“, јер је он неко ко ће, после битке на Крусима, „другим бити Скендербегом“, али је он – на дну херојских мотивација,
и ре њих – неко ко је светоотачки свеочио своју веру: опомињући
Црногорце да када чине оно што знају они не знају шта чине.
Јуначко-херојски лик је нужан да би Петрово одбијање у својој
оштрини остало сакривено, да би исоријски слој остао делотворан, али симболичка путања овог одбијања остаје прецизна: само је
Свети Петар Цетињски, и као сасвим млад, и као сам пре себе, недоступан Шћепану, он је његов последњи антагонист. Немогуће је
да луда буде антагонист, па зато Мркојевић не може да опстане као
Шћепанов противник, већ као неко ко одустаје од борбе. Петрова
улога је, отуд, симболички делотворна, јер разоткрива Шћепана
као саблазан. У врхунском часу сабласне власти остаје, дакле, овај
светац да одбије дар, али и да покаже ко је онај чији се дар мора
одбити: то није неки случајни пролазник, неки вешти корисник
стицаја историјских околности, нити неки непоћудни узурпатор,
него је то дух лажи, саблазан у лику малености.
Ово препознавање открива најдубље дно Шћепановог лика, јер
читав спектар карактеризацијских својстава добија изненађујући и
прецизан смер. Шћепан се, наиме, појављује као неко ко је – нехотично или не – следио оца сваке јереси: Симона Чудотворца. Било
је сведока да је Симон упућивао на себе као еманацију божанског
духа, као што ће Шћепан знати да упита: „Божија дјела распитат
је трудно/ Да л не читаш његову таину/ и у моју судбу нечувену?“
Симон је говорио несхватљиве, збркане и потпуно мрачне ствари,
чије значење нико није могао открити, јер су биле бесмислене, али
су – због тога – давале шансу свакој будали да схвати те речи како
жели,2 што је чинио и Шћепан Мали. Његошев јунак је обликован
– у складу са традицијом Симоновог дејства – као шарлатан и као
дијаболички лик,3 што даје потпуно ново значење историјски осведоченим поступцима овог јунака. Јер, ако Шћепан „просипље десет

74.
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дукатах на друм (пут) крстачки да види смије ли их ко украсти, је
ли му уредба јака“, ако се он хвали да се дукати „трећи дан... цијели
нађоше“, онда ова сцена не подразумева само историјски осведочено памћење једног необичног догађаја, него и његов тамни сјај. Ово
нуђење новца има своју истанчану духовну позадину, будући да је
Симон Чудотворац хтео да за новац купи дар Божији и Дух свети.4
Ако је чудо то што нико није хтео да узме Шћепанов новац, ако
– из историјске перспективе – то представља позитиван путоказ
за развијање законитости у постхеројској заједници, једну врсту
цивилизацијског искорака, онда у разумевању ове историјске необичности морамо опазити како, напоредо и несагласно са овим
историјским видом, постоји прецизан симболички путоказ који
открива порекло саме чудноватости: „новци твоји с тобом да буду
у погибао.“5 Не променивши ниједан детаљ, не уписујући ниједан
нови знак у познату историјску ситуацију, само оновивши све
њене елементе унутар невидљивог система сила, Његош повлачи
потез великог уметника: Шћепан Мали је сабласт.
Својом љубазношћу, инфантилношћу, лукавошћу, свим
оружјима у једном арсеналу претварања, он је успео да их обрлати, да их – док мисле да управљају њиме – наведе да пристану на
њега, као што је успео да оне који га препознају, попут разборите и
луцидне луде у Мркојевићу, натера да се покоре, али није успео ни
да обмане ни да дарује онога у коме живи предање. Петар је – у сабласном свету Лажног цара Шћеана Мало – егзистенцијални чувар предања. Он одбија Шћепанов дар зато што одбија оно у њему
што је сабласно: он одбија зато што светац увек одбија лакрдијаша,
сведочећи да метафизика није само блесавило нити само насиље
него је могућа као лично позвање. Светац има, дакле, моћи којих
луда нема: као што лакрдијаш представља границу преко које се
лудино знање не може егзистенцијално-делатно протегнути, као
што су будале они који омогућавају луди да стигне до свог знања
као освешћујућег, тако светац открива тачку у којој лудина свест
показује своју унутрашњу границу. Лажни цар Шћеан Мали би
био, отуд, дело о границама: лудину границу оличава лакрдијаш,
лакрдијашеву светац, док је светац – унутар сила сабласне ситуације
– ограничен будалама.6 Јер, у историји у којој разборитост чува
4 Дјела аосолска, VIII, 18–21.
5 Дјела аосолска, VIII, 20.
6 У Лажном цару Шћеану Малом могуће је реконструисати структуру
милиарисичко цинизма који се састоји од три става: основном ставу хероја
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луда, противник сабласног цара нужно је неделатан: Петар остаје
пасиван и нестаје са светскоисторијског хоризонта, његово
одбијање је само симболични знак и лишено је икаквих последица.
Распростирање сабласног остаје, отуд, незаустављиво, јер је преврат метафизике у сабласно неповратан, па је метафизичко могуће
само као лично. Петар чува метафизику насупрот Антихристу, али
је он скривени чувар предања у неповратно саблажњеном свету:
величанствен као чувар предања, пун живота који кључа у часу
када он задивљујуће јаше, ведар и са изгледном будућношћу, он
мора бити немоћан у мери у којој оличава свеца.
Ако есхатолошком садржају можемо да захвалимо што се у
Његошевом поимању историје, негде унуар тог поимања, готово скривено и од самог песника, Шћепан појављује као важан
симболички учинак а не пуки историјски садржај, онда песников орез с почетка Преовора готово да отклања неизвесност о
томе да ли је био свестан шта је казао: Шћепанова вредност расте, иако се песник у Лажном цару Шћеану Малом наглашено потрудио да је смањи. Управо драмски поступак смањивања, који
је прирођен овом незаустављивом симболичком расу, ствара
далекосежну новост коју Његош уноси у фигуру лажног цара.
Само то смањивање није, међутим, настало у духу реалистичности, већ је означавало удаљавање од реалистичког осећања света, посредно напуштање историјске осведочености, али не у смеру који би водио наше очекивање када је оно упућено Његошу,
не, дакле, у смеру узвишеноси, него у смеру моерноси. Ово
смањивање је поуздани показатељ песниковог напуштања узвишености у корист не-реалистичке модерности: у корист сабласно. У
одговара широко развијена и владајућа херојска свест заједнице; средњем ставу
оклевала одговара положај Теодосија Мркојевића; најнижем ставу кукавице одговара покретач спољашње и видљиве радње – Шћепан Мали. Он у форми властитог кукавичлука, у часу када образлаже срамно бекство пре боја потребом
да херојску славу исприча свету, „не би л` како ја један претека/ вашу славу да
кажем свијету“, остварује унутрашњи сарказам: „Кад јунаци и оклијевала подлегну неком надмоћнијем, кукавица који себи допушта бијег једини је преживјели.“
(Peter Sloterdijk, Kardinalni cinizmi, preveo Slobodan Novakov, у: Filozoﬁja u Vremenu
– Filozoﬁja modernog doba II, zbornik radova, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991, 124.)
Постојање таквог сарказма чини неумитним појављивање коња у Његошевом
делу, јер „отуда онај сарказам: коњи су они који надживљавају јунаке.“ (Peter
Sloterdijk, Kardinalni cinizmi, 124.) У Мркојевићевој понуди да коњ замени цара
пребивало је, дакле, и ово саркастично знање, премда не само оно, као што је и у
Шћепановом кукавичлуку постојао исти сарказам. Крећући се сличним путањама
луде и лакрдијаша, игуман и лажни цар додирују се на границама тих фигура.
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Лажном цару Шћеану Малом је на делу двоструко испражњавање:
испражњавање узвишености, какву познају Луча микрокозма и
Горски вијенац, најбоље песникове песме и поједина његова писма, али и испражњавање реалистичности у корист прикривених
симболичких садржаја сабласно. Као што је кључни чинилац овог
испражњавања фигура лажног цара, тако је неопходно – да би се
било шта могло опазити – раскрити хилијастичку подлогу на којој
та фигура настаје. Јер, и лажни цар настаје на сабласно-неизреченој
претпоставци која је омогућила минстерског краља: „Христ ће се
вратити и поново васпоставити своје царство у Минстеру.“7 Ту
препознајемо евроско-исоријски одјек Лажног цара Шћеана
Мало, јер на позадини коју ствара то очекивање Христа одједном
на месту лажног цара срећемо – лакрдијаша. Ту је парадоксално
порекло емонизма маленоси.
Као да Гетеу није био познат тај демонизам, јер док описује
парадоксални карактер демонског као таквог, онај сусрет
случајног и провиденцијалног у њему, Гете оцењује да је демонско „најстрашније кад узме маха у неком човеку“: „То нису увек
најизврснији људи, ни по духу ни по таленту, а ретко и по доброти
срца; али они зраче огромном снагом и невероватно снажно утичу
на сва створења, па чак и на елементе, и ко може да каже докле
ће допрети такво дејство? Њима не могу никако одолети ни све
уједињене моралне снаге; узалуд је што далековиднији део људи
хоће да их осумњичи као преварене или као варалице: они привлаче масу. Ретко или скоро никада се не нађу њима слични савременици, и њих не може ништа савладати осим сама васиона с
којом су започели борбу.“8 Сасвим је вероватно да је макар у закутку Гетеове душе, док је била забављена овим мислима, лебдела помисао на Наполеона, као што је та помисао оставила своје
трагове у Шилеровим концептима, фрагментима, дијалозима и
сценама посвећеним лажном Димитрију.9 Можда отуд читаво ово
схватање демонског пролази мимо искуства малености. Јер, идеал снаге спојен са снажним утицајем на сва створења може само
да нас подсети како маленост открива да су слабост, нестварност,
сићушност – утеловљене у једном човеку и једном времену – такође
7 Žan Delimo, Strah na Zapadu, 111.
8 Ј. В. Гете, Поезија и сварнос, II, превели Ерих Кош и Јован Богичевић,
Нолит, Београд, 1957, 322–323.
9 Rüdiger Safranski, FRIEDRICH SCHILLER oder Die Erﬁndung des Deutschen
Idealismus, 519.
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способне да овладају и обузму сва створења. Док снажан дух може
само да се демонски претвара у слабо биће, да нас обмањује тим
преображењем, и то чини с предумишљајем, и на мах, дотле демонско у слабости настаје у часу када преноси снагу које у њему нема,
када распростире снагу оног ништавила која из њега допире до
сваког створења. Та слабост има, отуд, провиденцијални карактер:
она се – некад под образином снаге, често сасвим откривена – распростире без граница, испуњава свакакве садржаје, обухвата људе
без икаквих разлога, поклапа се са њиховом дубоком страшћу за
ничим, потпуно је равнодушна према васиони да би водила некакву борбу са њом. Демонизам малености почива на одсуству бића,
на празнини позива, на идеји ништавила. Иако је маленост сувише
ништавна да би се устремила на било шта, она – у ономе што је у
њој демонско, што тежи распростирању и владању, што је потпуно
различито од сваке скромности – почива на ономе што рехои
злу, што га омогућава: на празнини бића. Та празнина, која је увек
у, постаје демонска, отвара се у злу, у часу када почиње да се распростире у сагласју са ритмовима времена, када у њеној неумитности не пребива ништа божанско, јер је она одвојена од сваког ума,
нити људско, јер она подрива сваку памет, када у њој нема ничег
случајног, јер се она – без икаквог хтења или воље који би је износили – препознаје у унутрашњој повезаности историјских ствари.
Осмотривши мимо жанровских питања о историјској драми,
поетичких питања о романтичарској осећајности, историјских
питања о веродостојности културног подручја, препознајемо тестаментарно Његошево дело као араболу о демонству лакрдијаша.
Херојску заједницу убија њена метафизика, али Шћепан није метафизичар, већ је он метафизичка сабласт: он доводи метафизику до дејства, да би је као метафизику и саблазнио. Лакрдијаш је
метафизички-и-постметафизички дух, он је више дух но било ко,
услед духа у себи он и постаје сабласан, па нема телесних жеља,
нема властодржачких прохтева, будући да му је довољно већ то
што је ту, тек тако, јер овај најјефтинији од свих царева, насупрот ликовању оних који га устоличавају, као да зна да је за дејство
његовог демонства једино важно да буде у: када је у, он постоји
и када га нема у облику захтева за покоравањем. После признања
да није цар, он више није ништа, премда је са њим то ниша и даље
ту, као што је и његова смрт нересављива, па се о њој ни реч
на позорници не чује: ми не видимо смрт лажног цара зато што је
немогуће приказати смрт једног духа, сабласти имају ту неугодну
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црту да не умиру, па је час разминућа са њим и час једног напрегнутог очекивања. Јер, опстале су, ту међу нама, промичући и урлајући
у историји, котрљајући се у времену, толике будале: задовољне,
убијене, насилне. То да их препознајемо, да им се смејемо, да нас
доводе до беса, да смо устукнули од страха и ужаса, значи да се од
њих разликујемо, да их опажамо, да смо немоћни: да смо, дакле,
луде. Како се могло десити да су опстале и будале и луда? То се догодило зато што је дејство лакрдијаша – кога можемо и да не видимо – претрајало. Где је он?
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Живко Ђурковић
Његош У ПиСМиМа
Његошева преписка садржи око хиљаду и осам стотина писама,
написаних за двадесет и једну годину владавине Црном Гором.
Али то није и не може бити његова цјелокупна преписка. Све
индиције говоре да није још сачувано око двјеста писама. Ако се
узму у обзир сачувана а неоткривена или загубљена писма, или
пак, она која нијесу ушла у зборнике које имамо у виду, онда је
очигледно да је Његош годишње у просјеку, односно мјесечно писао око осам писама. Наравно, распоред писама по годинама и
мјесецима није равномјеран и пропорционалан, што ни најмање не
умањује могућност праћења њихове везе у континуитету и њихове
препознатљиве структурално-садржинске и изражајне кохерентности и цјеловитости.
Уистину, Његошева преписка представља изузетан и можда
непоновљив случај писане кореспонденције једног владара. Она
је таква својим обимом, садржином, структуром, идејама. Ни
један од црногорских владара ни прије ни послије њега, није више,
упорније и континуираније писано комуницирао. Са већином
адресата, са којима је на овај начин одржавао везе, Његош је имао
и непосредне контакте, слао им своје изасланике и обратно они
њему, али ти контакти нијесу успоравали или пак прекидали преписку, чак су је интензивирали. Те друге врсте контаката могли су
једино надопунити оно што се у писмима није могло, смјело или
није хтјело презентовати.
По свом карактеру, Његошева преписка је превасходно службена, или како је сам Његош на једном мјесту записао официјална,
мањим дијелом полуслужбена, а само спорадично приватна.
Типолошки она не излази из дотадашњих уобичајених форми
обликовања. Најчешћи облик су писма у ужем смислу, писма слана
значајним страним и домаћим лицима, тј. представницима државних, војних и других друштвених институција, затим посланице
црногорским, брдским и другим дотичним племенима, црногорском народу или црногорском и брдском народу у цјелини, или
посланице Бокељима, те писма пријатељима и познаницима, у неким случајевима и неидентификованим, писма која имају карак38
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тер правног акта (одлуке, увјерења, свједочанства, признанице,
рјешења, дипломе, молбе, наредбе, представке, прогласи), те пропратна писма за рјешавање неког конкретног случаја. Будући да
сва ова преписка има мање-више форму писма, то смо прихватили
њихов општи назив – исма како су то и урадили састављачи зборника Његошеве преписке.
Из ове огромне преписке, очигледно је да је Његош имао,
од првог дана кад је устоличен за насљедника Петра Првог,
највише повјерења у писану ријеч. Она га је упућивала на опрез
и осмишљеност, дисциплину духа, помоћу ње је најбоље могао
да одмјери снагу и моћ адресата, односно утицај и функцију коју
дати адресат покрива, блискост и наклоњеност, одбојност или
непријатељство. Исто тако, преписком је одмјеравао сопствене
мисаоно-изражајне способности и могућности, а надасве је имао у
виду и документарну вриједност писане ријечи.
Повјерење у писану ријеч долазило је не само из разлога што
у Његошево вријеме нијесу била у употреби средства модерног
комуницирања, те је преписка била основни и најефектнији облик
успостављања и одржавања односа, већ и због тога што је Његош
вјеровао да је писана ријеч, као таква, трајнија, моћнија и упорнија
у односу на друге облике веза и односа. Изразит примјер за то су
писма и најближим сарадницима, која је писао не због тога што
им дати проблем није могао усмено изложити, него управо због
наглашене службености, јаче обавезности и трајности изложеног.
Понекад су му писма била једини ослонац у сваковрсним изазовима и тешкоћама са којима се као владар такорећи даноноћно
суочавао, стијешњен од моћних сила у окружењу, притиснут сваковрсним бригама и опхрван сопственим душевним мукама и
противуречјима.
Зато су Његошева писма инспиративна и незамјењива
за упознавање његове цјеловите, сложене, врло моћне, до
префињености осјетљиве и тајанствене личности. Она упућују и
откривају три аспекта или три профила ове личности: политички,
религиозни и умјетнички. У разним етапама његове владавине односно преписке, ти профили су на различите начине долазили до
изражаја, нарочито је политички био у доминацији. Али без обзира
на доминирајућу функцију овог профила, посебно у времену када
су писма написана, а будући да се ради о јединственој личности,
никада ни један од тих профила, не функционише одвојено и независно, већ су редовно у пуном јединству и узајамности. Истина,
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могло би се рећи да је политички профил репрезентативан али у
исто вријеме условљен и ограничен датим околностима, док су ова
друга два профила неограничена, дубинска а не изразита, па се
ствара утисак да су у функцији овог изразитог. То је само наизглед.
Сваки од њих има своје легитимно мјесто и особен статус, иако су
у прожимању и јединству. Зато ћемо аналитичким поступком покушати да дођемо до њихове самосвојности и посебности, водећи
притом рачуна да је један профил само дио цјелине, односно да
осврт на дати профил подразумијева цјеловиту опцију личности.
Приликом анализе ових трију профила Његошеве личности
нећемо користити преписку других адресаната упућену Његошу.
Циљ нам је да до максимума искористимо Његошеву преписку као
аутентични израз његове личности. Она ће нам, наравно, пружити
и посредне информације о адресатима и њиховим схватањима и
утицајима у оној мјери колико је неопходно да боље разумијемо
оно што је у Његошевим писмима изложено. Такође нећемо
провјеравати усаглашеност преписке према историјским фактима
и историјским интерпретацијама, будући нам је циљ да колико је
год могуће сагледамо профилацију Његошеве личности изнутра,
само из његове преписке као особеног ентитета и документа.
Период Његошеве владавине, сходно преписци, може се
подијелити у седам сукцесивних етапа. Свака од њих да се насловити и тачно временски ограничити. Наиме, од етапе до етапе, писма
показују које су биле Његошеве политичке преокупације, конкретни и дугорочни задаци, како их је и са ким рјешавао и како су се
кроз све то рефлектовали други профили његове личности односно цјеловита личност. Карактеристично је и то да се свака од тих
етапа завршава одређеним преломним догађајем који заокружује
дату етапу и осмишљава наредну. Тај завршни догађај једне етапе се дешава, осим у два посљедња случаја, ван Црне Горе, па смо
наредну етапу рачунали од повратка Његошева у Црну Гору, док
смо за посљедње двије етапе узели у обзир догађаје у Црној Гори,
који су карактеристични за даљу или коначну судбину Његошеву.
Етапе је, дакле, могуће одредити према суштинским збивањима
изван или унутра Црне Горе, односно према суштинским преокретима у животу самог адресента, и финализовати их догађајима
разграничења, тако условно названим.
Узимајући у обзир наведено, преписка региструје седмоетапно
одвијање Његошеве двадесетједногодишње владавине, у којима је
његов тродјелни профил више него очигледан. То су ове етапе:
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1. етапа: Учвршћивање насљедничког положаја, стварање
државних органа и отпори насртајима сила из октужења – октобар
1830 – новембар 1833; финални догађај – Његошева прва посјета
Русији и завладичење.
2. етапа: Усредсређеност на сређивању односа са Турском, посебно са Аустријом – децембар 1833 – август 1837; финални догађај
– друга посјета Русији.
3. етапа: Разграничење са Аустријом и настојање да се успостави мир ако не и разграничење са Турском – август 1837 – септембар
1842; финални догађај – уговор о миру са Турцима у Херцеговини и
побратимство са Али-пашом Ризванбеговићем.
4. етапа: Тражење мирољубивог рјешења на граници с Турском
и покушаји разграничења са Скадарским пашалуком, те настојање
да поврати заузета острва Врањину и Лесендро – септембар 1842 –
март 1844; финални догађај – посјета Трсту и Бечу.
5. етапа: Истрајно залагање да се поврате освојена острва и
обезбиједи мир са Турском, те да се смире нереди у Црној Гори
настали због сушне године и глади, те сагледавање могућности
реализације словенске односно југословенске идеје – април 1844 –
март 1847; финални догађај – друга посјета Трсту и Бечу.
6. етапа: Сређивање пограничних питања са Аустријом и стално залагање да се колико-толико одрже подношљиви односи са
Турском, залагање па разочарање због изневјерених очекивања за
Српство и Југословенство револуционарне 1848. године – април
1847 – април 1850; финални догађај – наслућивање смрти и писање
Тесамена.
7. етапа: Одлучујућа борба са болешћу – јул 1850 – октобар
1851; финални догађај – завршетак владавине и живота.
Исцрпно користећи дату преписку, размотрићемо сваку од
назначених етапа како би се стекао увид у Његошеву личност,
односно у његов политички, религиозни и умјетнички профил.
Природно, највише пажње ћемо посветити политичком профилу, будући је он у писмима и најприсутнији. Регистроваћемо и све
битно што се односи и на ова друга два профила. Када је ријеч о
умјетничком профилу, у свакој етапи, на крају назнака овог профила, даћемо упоредне показатеље Његошевих мисли и схватања,
који су директни индикатори стихова у Горском вијенцу до његове
појаве из штампе. Те индикаторе нећемо толико везивати за стихове из његових других пјесничких дјела, управо због тога што је поменуто дјело синтетички израз цјелокупног пјесмотворства овога
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ствараоца. У овоме дјелу, кроз догађаје и ликове, обједињују се сва
три аспекта Његошеве личности, наравно посредно, у умјетничкој
равни. Истина, она је присутна и у другим дјелима, али није онако
и онолико обједињена као у овом дјелу.
Након свих тих анализа, извршићемо синтезу, држећи се
обједињавајуће константе у којој је отјелотворен аутобиографски
портрет Његошев на нераскидивој вези: Његош – Црна Гора.
Састављачи зборника Његошеве преписке (1951-1955) и
каснији истраживачи, назначили су: изворе из којих су писма
узета, затим, да ли су писма копије, оригинали, преводи или изводи, да ли их је Његош написао и потписао или само потписао.
Но, без обзира на то, садржај, форма и израз писама убједљиво
потврђују да су проистекли из Његошева духа, а то је руководило
и приређиваче да их као такве сматрају, те нема потребе за неким
додатним истраживањима у вези са аутентичношћу тих писама.
Преводе са руског, италијанског и њемачког језика, такође ћемо
сматрати аутентичним мислима и исказима Његошевим, будући
су уподобљени са оригиналима. Дакле, узећемо у разматрање
цјелокупну преписку из ових зборника и рачунати је као изворни
и Његошев непатворени текст. Наравно, нека писма је оштетио зуб
времена, али то не умањује њихов допринос у стварању опште слике о њиховом творцу.
У састав студије ће ући и три прилога исте тематике, али раније
објављена.
Концепцијски карактер студије одговара сензибилитету модерног читаоца, тиме што ју је могуће упознавати и као цјелину и
по дјеловима, прилазити јој с почетка, са средине или, пак, с краја,
пратити само један профил или упоредо сва три, дакле, слободно се кретати по њој према властитом избору и наклоностима. У
сваком случају, увијек и свуда је присутна једна личност, једно и
јединствено самопрофилисање кроз богати епистоларни рукопис
Његошев.
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Његош У еСеЈиМа ива анДРиЋа
Андрићеви есеји о Његошу кристализују однос великог писца двадесетог вијека према великом пјеснику деветнаестог вијека. Истоврсност величине и значаја њиховог дјела учинила је да Андрићев доживљај великог пјесника постане дијалог прозног писца с личношћу
и феноменом пјесника из другог времена и другачије перспективе.
У девет есеја Ива Андрића, с Његошевим именом у наслову, концентрисана је предметност Андрићеве усредсређености на Његошево дјело, његова стваралачка исходишта, особине личности и
пјесничке индивидуалности у онтолошки утемељеној свеприсутности његовог дјела у свијести читалаца и у савременим токовима
књижевности и културе.
Есејистички начин приповиједања одредио је поетичку знаковност исповједне и инспиративно надахнуте прозе, једну врсту документарне прозе и егзистенцијалне панораме једног владара, владике и пјесника, једног духовника и аскете и једног државнички
храброг човјека. Посебну енигму Андрићеве заинтересованости за
Његоша нуди Његошев лик из перспективе трагичног јунака, свјесне
жртве једног времена и судбине вјечне борбе са злом. Хришћанско
биће великог пјесника откривао је у симболици Његошевог Горског
вијенца и трагизму косовског крста и страдања. Андрићеви есеји
откривају његов однос према историји и традицији, односно Његошу као историјској личности, с једне стране и Његошу, човјеку,
с божанском суштином стваралачке креације и људском мјером
пролазности и смрти, с друге стране.
У своје есеје Андрић је уносио знање и искуство проучене грађе. Чињеница да их је писао и одређеним поводима говори о Андрићевој потреби да се у одређеној теми посвети судбини Његошевог
бића, али и теми зла, било да је ријеч о личној судбини, било о метафизици зла, било у друштвено-историјском оквиру сложене људске
егзистенције. Послије првог есеја „Његош у Италији“1, и десет година касније објављеном есеју „Његош као трагични јунак косовске
1 Полиика, Београд, XXII, бр. 6252, 20. IX 1925, стр. 1-2.
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мисли“2, Андрић се педесетих година враћа Његошу текстом „Његошева човечност“3. Потом, есејима „Љуба Ненадовић о Његошу
у Италији“4, „Светлост Његошевог дела“5, „Нешто о Његошу као
писцу“6, „Вечна присутност Његошева“7, „Његошев однос према култури“8, „Над Његошевом преписком“9, доврхуњује мисао о
Његошевој чежњи за срећом или идеалом добра и вјечности.
Мисао Ива Андрића о Његошу указује на историјску и поетску
дијагоналу етичких, религијских и естетичких особина његове духовности. Размишљања о Његошевој човјечности и о свјетлости у
његовом дјелу, као и феномену Његошеве присутности, употпуњују
доживљај Његоша као писца и савременика.
Андрићева визија Његоша или слика другог садржи и слику
оног који казује. Аутор, на једном мјесту, и каже: „Дајући друге, ми
се одајемо.“10, што у интерференцији поимања и обликовања Његошеве личности не конституише само Његошев већ и Андрићев
портрет приповједача и мислиоца. С перцептивношћу експлицитног типа, Андрић казује да је Његош „први модеран човек“, да је
личност која је жељела да у „своју земљу унесе културу савременог
свијета“. Та идеја је спојила класично својство историјског времена
и модерно схваћену личност прогреса и свјетлости. Андрићев повратак прошлости претпоставља откривање смисла егзистенције о
којој је говорио Његош. И смисла Андрићеве перцепције Његоша
и његове жртве. Семантички и симболички спектар Његошевих
стихова у Андрићевим есејима прилагодили су дух и мисао поете
за особине његове личности у „земљи без суда и организоване власти“.
Искуство Његошевих државних послова и искуство страдања
у вишем, метафизичком значењу те ријечи, спаја Андрићев и Његошев хуманизам, односно поетску обухватност и функционалност
историјских тема у њиховом дјелу. Полазећи од Његошеве борбе и
2 Срски књижевни ласник, Београд, XLV, бр. 5, 1935, стр. 348-365.
3 Полиика, Београд, XLV, бр. 12631, 8. VI 1947, стр. 3-4.
4 Сварање, Цетиње, VI, бр. 10-11, 1951, стр. 601-606.
5 Књижевне новине, Београд, IV, бр. 36, 4. IX 1951, стр. 1.
6 Полиика, Београд, XLVIII, бр. 13960, 5. IX 1951, стр. 3.
7 Борба, Београд, XII, бр. 135, 8. VI 1947, стр. 2.
8 Књижевне новине, Београд, IV, бр. 45, 10. XI 1951, стр. 2.
9 Соменица освећена 150-оишњици рођења Пера II Перовића Њеоша,
Београд, Српска академија наука и уметности, Научно дело, 1963, књ. 22.
10 Иво Андрић, „Љуба Ненадовић о Његошу у Италији“, у: Уменик и њеово
ело, Сабрана јела Иве Анрића, 1984, стр. 39.

44

Њ���� � ������� И�� А������

многострукости њених значења, симболичка отвореност Његошеве
патње и трагизма открива се у унутрашњости сукобâ „између човека мисли и човека акције, човека дужности и човека маште“11.
Његош је велика синтеза људског постојања, али Његош, наглашава Андрић, није мислио да је његово дјело испунило цјелину борбе
против зла. Као и Андрић, и Његош је сумњао у потпуност и довршеност свог дјела, вјерујући да у њему постоје фрагменти а не потпуност човјекове борбе. Андрић мисли другачије јер Његошеву цјеловитост проналази у сфери Његошевог „умног стварања“, у оном
што је написао и траје у мудрости, истини и љепоти књижевног
дјела. Његошева присутност („Свуда нас је пратио Његош.“) иманентна је Његошевом дјелу и човјековом, читаочевом испуњеношћу
његовим дјелом. Његош нас, каже Андрић, није пратио, „ми смо га,
у ствари, носили у себи“12. Тим начином, све што јесте у Његошевом
дјелу потврђује и Андрићев етички хуманизам вјечне и „страшне
борбе са својим и туђином“, потврђује ванвремени спој духовног
и стваралачког искуства. О њима Андрић говори у есеју „Његош
у Италији“ гдје се Андрићев боравак у тој земљи преображава у
поетски монолог над стањем Његошеве болести и његове надахнутости љепотом Рафаелове слике и Колосеума. Избор примјера не
искључује Његошев однос према јавности и себи, према умјетности
(„Ја пу тујем по Италији само због мртвих.“). У интертекстуалном
прожимању приповиједања у првом лицу и успомена које својим
Писмима из Иалије даје Љуба Ненадовић, Андрић реинкарнира Његошев лик оним што и Андрића инхибира да разумије однос
егзистенцијалног зла и могућности његовог превазилажења и
негације. Стога, не чуди што Андрић вјерује да је Његош „са нама“
и „што ће бити вазда и са најбољим нараштајима“13 јер се људска
историја потврђује савременошћу, односно казивањем или причом из које сваки човјек, говори Андрић, може да пронађе прави
пут. Андрић, на сличан начин, доживљава и персонификује одреднице „свјетлости“ и „пу токаза“ у Његошевом дјелу, налазећи универзалну вриједност и ширину Његошевих стихова који пулсирају
„преко граница његове отаџбине Црне Горе и високо изнад веко11 Иво Андрић, „Нешто о Његошу као писцу“, у: Уменик и њеово ело,
Сабрана јела Иве Анрића, 1984, стр. 54.
12 Иво Андрић, „Вечна присутност Његошева“, у: Уменик и њеово ело,
Сабрана јела Иве Анрића, 1984, стр. 60.
13 Исто, стр. 62.
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ва и поколења“14. Његошево дјело припада свјетској књижевности
и најбољој традицији оних књига које одговарају критеријумима
„интелектуалне савести и песничког морала“. Андрић сматра да је
свјетлост Његошевог дјела естетске природе и да она „обасјава и
наше данашње путеве“15.
Његошева поетска космогонија садржи љепоту и драж аутентичне поезије у којој је Његош „песник човечности“, једнако оне
која симболизује „крв“, „лелек“ и „дим“ и оне што се јавља у метафоричним сугестијама „чистог неба, здравог смеха и човечног живота“16. „Његошевска човечност“ постоји „усред“ крвавих збивања
и не чуди што је „драматична“, „понесена“, „стварна“, „искрена“.
Она није „сентиментална“, није ни „малокрвна“, већ жива, њен
коријен је у одбрани и одговору на изазове зла.
Његош у поезији синтетизује искуство земаљске и небеске егзистенције. Његова мисао носи дубину митске, усмене и писане традиције, религију и философију исконског постојања. Од пјесама на
народну и народне поезије, Његош је у својим стиховима градио
поетски универзум трагалачких немира. У три најзначајнија дјела
Петра II Петровића Његоша, у Лучи микрокозми, Горском вијенцу и
Лажном цару Шћеану Малом, постоји „искра“ божанског ума коју
Андрић, у есеју „Његош као трагични јунак косовске мисли“, проналази у „великој и трагичној истини наше историје“. Трагика косовског пораза одредила је катарзичну егзистенцију земаљске стварности, спојила је с темама страдања, смрти и спасења. Његошева
идеја трагичне судбине бића и народа не одриче идеју вјечног постојања. Напротив, Његошево дјело подразумијева посвећеност
вјечном човјеку, односно Богу, његовој творитељској снази коју и
сам остварује својом поезијом.
Андрићев однос према Његошу тиче се Његошеве владавине и
пјесничког стварања. Антиномије и сазвежђа Његошеве личности,
простора и времена показују да Андрић у Његошу открива трагичног јунака који је у дијалогу с Богом, историјом, традицијом, животом. Његошева хришћанска мисао о првом гријеху детерминисана је темом постања, а симболика зла темом пораза. Епски, лирски и драмски облик угрожене егзистенције не одриче ауторову
14 Иво Андрић, „Светлост Његошевог дела“, у: Уменик и њеово ело, Сабрана
јела Иве Анрића, 1984, 50.
15 Исто, стр. 51.
16 Иво Андрић, „Његошева човечност“, у: Уменик и њеово ело, Сабрана
јела Иве Анрића, 1984, стр. 47.
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тежњу ка срећи. Андрићев приповједачки нерв разматра коријене
Његошевог трагизма, значењску вертикалу егзистенцијалне муке
у тајни постојања. Андрић види Његоша у топосима страдања и
жртве, у контрасту трагичне кривице и божанског озарења. Види
га у борби супротности и у духовном пространству божанске
хармоније.
Егзистенција владара улази у поетску егзистенцију књижевног
лика, патња владике и других ликова у тему жртвовања и небеске
славе. Земља је и за Андрића простор људске драме којој историја,
на истинит или мистичан начин, одређује судбину. Косовска драма
утицала је на Његошеву мисао о паду и бесмртности. Ријеч „Косово“ се, као и ријеч „Бог“, најчешће помињу у Горском вијенцу, јер се
пораз и спасење човјека и свијета осветљавају у оном што најдубље
повезује живот и мисао о њему. Жива снага косовске традиције у
Његошевој Црној Гори, о чему говори Љуба Ненадовић, и што Андрић актуализује у есеју, имала је тежиште „особене судбине“, нарочите стварности, народу блиске „као хлеб и вода“. Евокација косовске трагедије происходила је из завјета „витешке, обилићевске
мисли“, из оног што траје „са рефлексом косовске крви у погледу“.
Андрић сматра да је Његош – „и као песник, и као владалац, и као
човек“, „чисто оличење косовске борбе, пораза и несаломиве наде“17. Синестезија три стања продубљује својства трагике. Косово
је симбол и Горско вијенца, а „паденије нашег царства“ метафора повратка божанској свјетлости којој се човјек враћа душом, а
Његош својом поезијом. Андрић сагледава Његошево дјело у односу на пјесникову драму, али и у односу на промисао која је одредила
Његоша „да довијек живи“. Андрићева перцепција особене судбине
укључује визију владике Рада Томова, „младог господара“ и „премладог кнеза“, „богоданог пјесника“ и „умног владара“.
Његошево суочавање с проблемима или „људима и њиховим
страстима, бедама и пороцима“18 подразумијева Андрићево разумијевање Његошеве немогућности да у искуству живота открије
тајну бића („Овога су у гробу кључеви.“). Оно што није тајна,
јесте зло османлијских освајања и њима васпостављени пакао на
земљи. Генеза Његошевог односа према злу завршава се одбраном
„без колебања и помирења, па и без икакве наде на победу“19. То је
17 Иво Андрић, „Његош као трагични јунак косовске мисли“, у: Уменик и
њеово ело, Сабрана јела Иве Анрића, 1984, стр. 10.
18 Исто, стр. 14.
19 Исто, стр. 15.

47

Л����� Т����

Његошево „нека буде што бити не може“, енергија од које Андрић
не налази већег заноса и снаге. Реалност људске муке и могућност
подвига улазе у стварност пјесничке ријечи и фантастику сна и
јаве, крика и наде, патње и васкрсења. Андрић у Његошевом стиху види „самоубилачки апсурд“ и „позитивни нихилизам“, види
„хранитељску и окрепљујућу мисао за борбу и одбрану од зла“.
Мотив борбе оваплоћује симболику Његоша-Прометеја којем турско царство „нагриза утробу“.
Андрић, говорећи о Његошу, третира тему братоубилачких сукоба. И више од тога, освјетљава вјерску конвертованост и драму
изгубљеног идентитета и имена. Историјски токови драматичних
збивања усредсређени су на субјективни план Његошевих писама
из којих и Андрић документује Његошев трагизам. Промјена вјере
емоционално побуњује владара и владику, али и пјесника и он, продорним и прекорним гласом, пита: „ђе је Црнојевић (Бушатлија),
ђе је Обрен Кнежевић (Махмут Беговић), ђе је Кулиновић? ђе је
Скопљак? ђе је Видајић? ђе је Филиповић? ђе је Градашчевић? ђе је
Сточевић? ђе је Љубовић? па ђе су многи остали?“20, како би указао, не само на трагику рода, већ на трагику искушења. Одрицање
од коријена је универзална тема људске слабости коју карактеришу
паралелизми првобитног пада и трагичне извјесности постојања.
Писцу Иву Андрићу је Његош близак и по снази духа, и по сагласју с ширином и разноликошћу свијета. И Андрић, као и Његош,
обу хвата „не само земаљски сајам несмислени, него све видимо и
невидимо, проничући у тајну постанка и смисао света и судбине
свих створења“21. И један и други стваралац, сваки у свом видокругу, захвата борбу супротности у којој треба бити на правој страни.
А она припада хуманизму два аутора и умјетничком обликовању
тема зла и добра. Андрић, као и Његош, не нуди излаз, већ поетску
структуру мисаоног искуства.
Духовна суштина Његошеве земаљске егзистенције видљива
је и у његовој борби за Врањину и Лесендро. Андрић сигнализира
виши циљ те борбе и онда када је борба узалудна. Андрић, тако,
инсистира на Његошевој „чистој мисли“ и „духовној муци“ у односу на „океан живота“ и положај његовог народа. Андрић луцидно
запажа да у Његошевом дјелу, поред израза „чисте мисли“ постоје
„мрачни одјеци његових земаљских брига и борби“22. Борба са злом,
20 Исто, стр. 17.
21 Исто, стр. 19.
22 Исто, стр. 20.
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као Његошева судбина, улази у тему жртве и, још више, „трагичне двогубости“ егзистенције. Његошева мисао да је „варвар међу
кнезовима и кнез међу варварима“ концентрише позицију распетог јунака. Косовски коријен Његошеве „бескрајне муке“ разумије
се у поетици његовог дјела, у метафизичкој димензији свештене
луче и симбола поетски изграђеног свијета. Ако је Бог у његовој
поезији „творитељном зањат поезијом“, Његошево дјело је, такође,
израз ду ховног подвига. Андрић вјерује да је „дах косовске мисли“
у Његошевом стваралаштву одредио шта припада „чести и имену“,
шта свјетлости, а шта паду. Интензитет Његошевог стваралачког
заноса аналоган је мисаоној равни Његошевог дјела, оним мјестима
која садрже семантику спасења и ознаку „тешке борбе и болног
отимања“23.
Христоликост и животворност косовске мисли садрже Његошеву борбу против зла. Човјек се, тим статусом, приближава Богу
или оном дијелу своје природе који је, због свог гријеха, изгубио и
чему, као највишој хармонији, тежи. У том контексту се и разумије
традиција косовског мита. Андрић подсјећа на мишљење Бранка
Лазаревића да се виша стварност постојања и земаљска реалност
у Његошевом дјелу „понекад ... нескладно сажимају а понекад ...
чак и сударају, са јасним белегама на месту судара“24. И Лазаревић,
и Андрић, налазе да се тај спој остварује у Његошевом поетском
агону да споји трагизам и спасење бића и српског народа. Стога,
и Луча микрокозма, подсјећа Андрић, садржи рефлексе „косовске
судбине Његошеве“. Она се открива у повезаности пада и вјере
у избављење. Андрић пореди Адамов пад и „полом српског народа на Косову“. У Његошевој симболици „палог царства” и разлици између божијег и Адамовог наследника крије се Његошева
мисао да је „лакше бити владика него човјек“, што, уз доминантно
одређење умјетничке истине и љепоте Његошевог дјела, фокусира
смисао постојања: „То је за нас доста, јер то је све.“25
Посебан аспект Његошевог живота припада обухватности и
недјељивости Његошевих послова. Чини се да Андрић саосјећа с
човјеком који је морао бити више од оног што је могао да оствари
(„требало је бити владика, као што је требало ратовати, као што је
требало судити народу и снабдевати га житом и прахом и оловом
и чувати га од штетних утицаја са стране, да се народ не поколеба,
23 Исто, стр. 24.
24 Исто, стр. 23.
25 Исто, стр. 25.
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не изневери и не „потвори“26). За карактеризацију лика, аутор преноси ставове, утиске и коментаре Његошевих савременика, али и
аутентично казивање јунака („А како би то изгледало: Владика да
пише песму о љубави? Не дам!“27).
Андрићев портрет трагичног јунака даје суштину Његошевог
живота и поезије. У њој, Његош испија „чашу жучи“ и „чашу
меда“, свјестан да је пут до неба, романтичарски казано, испуњен
одласком у непознато и хришћански извјесно „царство поезије“.
Његошев бијег од себе и историјских прилика враћа га пјесничком
немиру и поезији, смирају у поезији, која га избавља земаљске
патње и пролазности.
Извјесност људске муке („један крст пред нама а други за нама,
тако да не можемо побећи“) подразумијева прихватање живота, а
не његово одбијање. Андрић наводи Његошеве стихове „Крст носити нама је суђено / Страшне борбе са својим и с туђином“ да би разријешио драму егзистенције и да би осуђеност на патњу одуховио
пјесничком суштином борбе. Да је Његошев живот и епска прича,
и лирски сензибилитет снажних емоција, показује и последњи чин
животне драме. Његошева болест и смрт дио су историјске реалности и поетске метафизике. У том односу и смрт је „вјечни сан“,
„пу товање из свијета у свијет“, приближавање Богу или „вјечитом
блаженству“. А живот, имагинативна варка, освајање умних и естетских надахнућа, простор култура и обичаја. Из косовске мисли
о слободи и ропству, владика Раде је видио светилиште жртве и
прегалаштво које обнавља мисао о смислу постојања. Тим начином, косовски мит пророчки везује историју, легенду и есеј – причу у пренесеном смислу о људској и пјесничкој судбини великог
пјесника. Есеји Ива Андрића о Његошу развијају феномен вјечног
Његоша, а Његошев лик и књижевна слојевитост његове личности
– поетски и духовни профил Андрићевог односа према знаменитом пјеснику.

26 Исто.
27 Исто, стр. 17.
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ана Пејановић
еТноКУЛТУРни КонЦеПТ ЧАСТ У гоРСКоМ
виЈенЦУ
Асрак: У раду се анализирају фразеолошке јединице из
Његошевог спјева Горски вијенац које улазе у концепт част, а
он се, заједно с концептима ро и Косово, посматра као један од
важнијих етнокултурних концепата у језичкој слици свијета изворних говорника српског језика. Фразеолошкe јединицe обједињене
су унутар пет микроконцепата као подкатегорија (образ, зааа
ријеч, каменовање, дисанцирање о оаника и крвна освеа и
умир), а они се групишу унутар одређеног концепта као најширег
садржаја.
Кључне ријечи: фразеолошка јединица, микроконцепт, етнокултурни концепт час, језичка слика свијета.
0.1. Склапајући концептуалну слику поетског текста на темељу његове фразеологије, и при томе полазећи са лингвокултуролошког аспекта, имали смо прилику да пишемо о два важна концепта
у Горском вијенцу. Том приликом смо изнијели претпоставку да су
концепти Косово и ро уједно и кључни етнокултурни концепти у
језичкој слици свијета говорника српског језика [о томе подробније
у Пеянович 2006, Пејановић 2007, Пеянович 2008, Пејановић 2008].
Трећи, концепт час, који се издвојио на лингвокулт урном фразеолошком нивоу у спјеву, предмет је овога рада. У претходним радовима образложене су и методолошке основе наших истраживања,
a оне су примијењене и у овом раду.
0.2. Наше истраживање је почело на основу проучавања Горског вијенца као поетског текста. Корпус се касније ширио на
народну епску поезију са дугорочном амбицијом да се кључни
концепти прослиједе и опишу у језичкој слици свијета носилаца
српског језика. На самом почетку требало би истаћи да лингвокултурни концепти као категорије које трају у времену и простору имају своју дијахронијску и синхронијску перспективу. Ако
пратимо генезу концепата, односно њихову трансформацију на
временској оси, може се примијетити да поједине фразеолошке
јединице које улазе у састав концепта губе актуалност и на тај на51
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чин прелазе на језичку периферију, тако да не чине живе фразеолошке јединице и у савременом српском језику. Можда је управо
концепт час највише „еволуирао“ у дијахронијској перспективи
јер су и екстралингвистички (социјални, политички, материјални)
услови живота измијењени, што је неумитно утицало и на корекције, али не самих концепата већ њихових манифестација. Важно
је истаћи да се много брже мијењају околности у којима људи
живе од „концептуалних матрица“ по којима концепти функционишу. Наведимо примјер из концепта час: иако је у савремено
доба крвна освета, ако не сасвим искоријењена а оно законом забрањена, у случају њеног извршења данас се не практикују радње
умира које су у давна времена биле једна од његових обавезних „фаза“. Другим ријечима, неки од микроконцепата који су се нашли у
мозаику концепта час нису актуални са синхронијске тачке гледишта, али њихово постојање у дијахронијској перспективи је евидентно и важно, што и потврђује језички материјал описан у раду.
Он је значајан како за реконструкцију етимологије фразеолошких
јединица тако и за реконструкцију патријархалног морала, на шта
је указивао, између осталих, и угледни слависта Герхард Геземан.
Он у књизи Црноорски човјек пише о агону, тјелесном и моралном
надметању, као једном од најважнијих социолошких и карактеролошких механизама обликовања идеала човјека у сиромашној и
малој Црној Гори: „А шта је црногорски агон? Оно исто што је био
и код старих Грка. Свеобухватни збир правила борбе и понашања
којих човјек мора да се придржава да би испунио свој животни задатак; то је један низ канонски утврђених правила и прописа на
основу којих једном таквом човјеку његова друштвена заједница
у Црној Гори одаје признање и почасти […]. Ми се ту налазимо
у једној заједници и човјек те заједнице није никакав индивидуалиста. Његов понос може да тежи само за тим да буде бољи од других, а никако да буде другачији од осталих, као што је то код индивидуалисте. Човјек ове заједнице може да изгуби част која је нешто
сасвим реално“ [Геземан 2003: 119]. Једно читаво поглавље познати
слависта је посветио овом проблему. Геземан наводи многобројне
примјере из живота и из литературе, позивајући се на Павићевића,
Ненадовића и друге ауторе који потврђују значај части и одавања
почасти у црногорском друштву тога времена.
Да је за патријархалног човјека, припадника племенске заједнице одбрана части — личне и породичне — била не мање важна
од очувања саме егзистенције и продужења врсте, свједочи нам
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велики број фразеологизама који улазе у сложени макроконцепт
ч а с т. За разлику од концепта р о д, или концепта К о с о в о, унутар којих су јединице-микроконцепти компактнији, овдје је нешто другачија ситуација. Фразеолошке јединице које се групишу у
микроконцепте структурно и семантички су разнородне. То само
потврђује сложеност и важност ове појаве. Макроконцепт ч а с т
састоји се, дакле, од неколико микроконцепата, у чијем центру је
микроконцепт о б р а з. Остали микроконцепти, које смо назвали регулаторима патријархалног морала — очувања образа, јесу:
з а д а т а р и ј е ч као обредни говорни чин, д и с т а н ц и р а њ е и
у к л и н — клетвено дистанцирање од чланова заједнице који се не
придржавају важећих норми понашања, к а м е н о в а њ е као колективна осуда издајника, отпадника од племена, к р в н а о с в е т а
и у м и р, који су били дио свакодневице племенског, ратничког
амбијента а који су се обавезно практиковали послије извршене „увреде части“. Све ове појаве нашле су одраз у фразеологији
спјева, чинећи микроконцепте ширег концепта ч а с т.
1. Микроконцепт о б р а з посвједочен је у спјеву укупно осам
пута. Док компонента образ остаје константа, глаголска компонента у оквиру израза варирана је више пута, с једне стране, као синоним: оцрнии (два пу та), каљаи, обрљаи, азии, рии, с
друге стране, као фразеолошки антоним: брании, чуваи, образ.
Клетва црн и образ семантички се придружује првом низу идиома и стоји насупрот благослова свијеао и образ, са варијантом
свијело и лице, који се семантички сврставају у други низ (изрази нису посвједочени у спјеву, али први јесте код С. М. Љубише:
Свијеао и образ као мудроме јунаку [Љубиша 2006: 150], а други
у Народним пјесмама В. С. Караџића: Куме Марко, Бог те помогао!
/ Твоје лице свјело на ивану! / Твоја сабља сјекла на мегдану! [Караџић 1969 II: 126]).
Да концепт образ није само значајан у језичкој (и фразеолошкој) слици свијета Горског вијенца већ и српског језика уопште,
свједоче нам бројни фразеологизми које биљеже наши лексикографски извори. Једно од значења полисемичне ријечи образ, према
лексикографским изворима, јесте: 4. фиг. час, ошење; Затим
слиједе изрази: б а ц и т и , м е т н у т и о б р а з п о д н о г е ; и з г у б и т и , п о г а з и т и о б р а з изубии час, ошење; б и т и
д е б е л и х о б р а з а немаи осећања часи и осојансва;
и м а т и о б р а з а ( у ч и н и т и н е ш т о ) смеи, усуђиваи се;
н е м а т и н и с т и д а , н и о б р а з а бии бесиан, рзак, бе53
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зобразан; н е м а т и о б р а з а бии неошен, немаи осећање
часи; о б р а з ј е , р е д ј е часно је, ошено је; (о ) к а љ а т и ,
(о ) ц р н и т и о б р а з (из)убии час, ошење; о с в е т л а т и
о б р а з исаћи се каквим часним елом, учинии нешо чиме се
може оносии; п а о н а м ј е м р а з н а о б р а з осрамоили
смо се; у д а р и т и к о м е н а о б р а з нанеи увреу, овреии
чију час; у з е т и о б р а з ( к о м е ) обешчасии, осрамоии
коа; ц р н т и о б р а з б и о ! псовка: срам е било, сии се; ч о в е к м е к а о б р а з а мек, оусљив човек; ч о в е к о д о б р а з а , човек чиса образа часан, чеси човек, човек обра ласа и
имена; ч о в е к ц р н а о б р а з а срамоан човек [Речник МС–МХ
1969 III: 877; уп. Matešić 1982: 403–404]. У Речнику Његошева језика
наведени су и сљедећи фразеологизми којих нема у Речнику српскохрватскога књижевног језика: н а г р д и т и о б р а з ( н е к о м е) осрамоии некоа; о п р а т и љ а г у с а о б р а з а скинуи
срамоу, бруку; с в и ј е т л а о б р а з а са сеченом славом; морално чис, неокаљан [Стевановић и др. 1983 I: 548, с. в. образ]. Само
Матешић наводи и фразеологизме: čuvati / očuvati (оbraniti) [svoj]
obraz čuvati / očuvati / spаsiti čast / ugled [Matešić 1982: 403–404].
Из свега, дакле, слиједи да је образ идеал који се чува, брани,
за који се бори (уп. Ури за крст, за образ јуначки). Оно чему се највише тежи је свијеао образ. У Горском вијенцу из три контекста
читамо такве поруке:
Турци браћо (у кам ударило!),
што ћемо ви крити у кучине:
земља мала, од свуд стијешњена,
с муком један у њој остат може
какве силе пут ње зијевају
(за двострукост ни мислит не треба!),
но примајте вјеру прађедовску
да бранимо образ отачаства —
[ГВ 855];
Отпиши му како знаш владико
и чувај му образ ка он теби.
[ГВ 1130];
Ури за крст, за образ јуначки
ко гођ паше свијетло оружје,
ко гођ чује срце у прсима:
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хулитеље имена Христова
да крстимо водом али крвљу!

[ГВ 670].

Агенс може образ:
а) изгубити (оцрнии, окаљаи, обрљаи):
На Симуњи* стигосмо сватове
те убисмо обадва Алића
а кроз Турке несрећну невјесту:
ту смо грдно образ оцрнили
и од Бога дио изгубили.
[ГВ 495];
Станиша је образ оцрнио,
похулио на вјеру Христову,
на јуначко племе Црнојево,
обука се у вјеру крвничку
и братске је крви ожеднио.

[ГВ 700];

Страх животу каља образ често,
слабостма смо земљи привезани —
ништава је него тврда веза.
[ГВ 770];
Какву сабљу кажеш и Косово:
да л на њему заједно не бјесмо
па ја рва и тада и сада —
ти издао пријед и послијед,
обрљао образ пред свијетом,
похулио вјеру прађедовску,
заробио себе у туђина?
[ГВ 380];
б) агенс може бити без образа (безобразан):
Безобразне, обрљане курве,
повукуше те нам образ ре:
јуначкога не знају поштења,
а не би се вукли за Турцима;

[ГВ 1900];
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в) агенсу може неко други „узети образ“, тј. окаљати част (ре
нам образ [види претходни примјер], азе образ црноорски):
Што ће ђаво у кршћену земљу?
Што гојимо змију у њедрима?
Каква браћа, ако Бога знате,
када азе образ црноорски,
када јавно на крст часни пљују?
[ГВ 310].
Крајња посљедица таквих радњи је црн образ који се клетвом
(не псовком) „жели“ свима онима који не поштују неписана, али
чврста етичка начела патријархалне заједнице, па остају „без образа“, тј. без части:
Вјеран бјеше јунак мимо људе
па га оно пашче Ћоровића
избезуми некако на братску,
те срамотно, црн му образ био!
[ГВ 2005].
У свим наведеним контекстима компонента образ има уну тарфразеолошко значење ‘част, поштење, достојанство’. У лексикографским изворима као илустрација самостално употријебљене
ријечи образ у значењу ‘част, поштење’ користе се контексти с фразеологизмима [види Стевановић и др. 1983 I: 548; Речник МС–МХ
1969 III: 876–877].
У Горском вијенцу је, међутим, вишезначна ријеч образ посвједочена и са другачијим значењем. Чак у два израза са значењем
’лице’:
Бјеху куће на свијет дивота,
ама бјеше муке и невоље:
ћескота их несретња дављаше,
смрад велики и тешка запара
те немаху крви у образу.
[ГВ 1425];
Свако гледа што ће чут од тебе,
а ти си се нешто замрсио —
нит што збориш нити нас отршаш,
у образ си као земља доша,
сам се шеташ пољем без никога,
нит што једеш нити заспат можеш —
[ГВ 514];
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У наведеној поредбеној конструкцији имамо употребу акузатива у значењу локатива (у) образ ’у образу’.
А у контексту који слиједи именица образ има значење ‘лик’:
време земно и судбина људска —
ва образа највише лудости,
беспоретка — најдубља наука,
сна људскога — ђеца, ал’ очеви;
[ГВ 2290].
У наредном примјеру именица образ употријебљена је у значењу ‘огледало’:
играју се на бијела јата
како јата дивних лабудова
кад се небом ведријем играју
над образом свијетла језера!
[ГВ 2635].
2. Микроконцепт з а д а т а р и ј е ч кроз фразеологизме је изражен десет пута од чега је једном посвједочен идиом аи вјеру,
четири пута посвједочен идиом на вјеру, једном његов синоним
идиом на братску и четири заклетве зааи божју вјеру вру, на
и божју вјеру, божја и вјера, божја ви вјера. Први међу регулаторима патријархалног морала био је ритуал авања ријечи.
Једна глава Геземанове књиге има наслов „Светиња пријатељства и задате ријечи“, а у њој научник супротставља херојскопатријархални режим грађански уређеној држави. Аутор тврди да
што је једно друштво безбједније а његове институције ефикасније
утолико су праве људске врлине закржљалије, оне нијесу нужне јер
о њима брине држава: „То се посебно односи на часну ријеч и велика пријатељства у циљу пружања дјелотворне и моралне помоћи:
кумство, побратимство, част куће, гостопримство и задату ријеч“
[Геземан 2003: 201]. Научник наводи неколико прича различитих
аутора којима илуструје најразличитије ситуације у којима се задата ријеч беспоговорно поштовала.
Као што смо већ видјели, дати ријеч и држати (за)дату ријеч
било је питање части. У фразеологизмима из Горског вијенца овај
микроконцепт се одсликава кроз оне јединице које у свом саставу
садрже лексему вјера.
Микроконцепт се прво остварује кроз идиом аи вјеру.
Не-не! — сѣд’те да и јошт зборимо!
да главаре браће истурчене
дозовемо на општему скупу,
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да им амо вјеру до растанка,
еја би се како обратили
и крвави пламен угасили.
[ГВ 680].
И у епским пјесмама налазимо потврде истог идиома као и
његове варијанте зааи вјеру и учинии вјеру. Наводимо такође
и његов антоним оазии вјеру (иако није посвједочен у спјеву,
али је дио концепта): Жениба Максима Црнојевића: Но ми пружи
десну твоју руку / и заај ми божу вјеру вру [Караџић 1958 II:
529]; Од мене ти божа вјера вра / провешћу ти снаху преко мора
[Караџић 1958 II: 529]; Ел су биле руке уфатили / и заали божу
вјеру вру [Караџић 1958 II: 538]; Камо вјера, стигла те невјера!
/ Нијесмо ли вјеру учинили [Караџић 1958 II: 538]; Зиање Скара:
Но је л’, браћо, божја вјера вра / да ниједан љуби не докаже; И
ту божју вјеру зааоше [Караџић 1958 II: 11]; Краљ Вукашин вјеру
оазио, те он први својој љуби каза [Караџић 1958 II: 117]; И Угљеша вјеру оазио, / и он каза својој вјерној љуби; Млади Гојко
вјеру не оази, и он својој љуби не доказа [Караџић 1958 II: 118];
Иво Сенковић и аа о Рибника: А ево ти вру вјеру ајем / а и
ниша учинии нећу [Караџић 1958 III: 402]; Ал’ ако ми моје
вјере вре, / Одврћ ћу се у равно приморје, [Караџић 1958 II: 389];
Жениба Јанковић Сојана: Твра вјера, лијепа ђевојко, / Узећу те
за вјерну љубовцу [Караџић 1958 III: 129].
Микроконцепт се даље остварује кроз четири заклетве:
Хајд владико и то обидимо,
ма залуду, на и божју вјеру!
Што се [с] црним задоји ђаволом
обешта се њему до вијека.
[ГВ 684];
нек ме изда свако, ка и хоће,
заајем ви божју вјеру вру —
с Турцима се хоћемо поклати
ако ће нам сѣме утријети!
[ГВ 2396];
Ема нећу, божја ви је вјера,
више слушат оџе у Ћеклиће
ђе гугуће сврх оне стуглине
ка јејина сврх труле буквине
[ГВ 941];

58

Е����������� ������� ���� � Г������ �������

Не, божја ти вјера, Мандушићу —
о јунашву ту не бјеше збора,
[ГВ 1446];
Микроконцепт се остварује и кроз четири пута посвједочени
идиом на вјеру који је у Речнику Његошева језика тачно семантизован ‘на часну реч; уз примање обавезе да ће се ко држати речи, да
неће преварити’ [Стевановић и др. 1983 I: 85] и илустрован са два
сљедећа стиха из спјева као и са примјерима из осталих Његошевих
дјела:
Да нијесу ни криви толико —
премами их невјера на вјеру,
улови их у мрежу ђавољу:
што је човјек — ка слабо живинче!
[ГВ 760];
што не чува младу главу,
људска вило,
што крвника њом наслади,
братска дико?
На вјеру те посѣкоше,
невјерници,
[ГВ 1926];
Као што се да примијетити од укупно четири потврде три
пута посвједочени идиом на вјеру налазимо у тужбалици сестре
Батрићеве
Да погибе у бој љути,
убојниче,
ђе се србски момци грабе,
младо момче,
око глава и оружја —
просте ране,
но на вјеру у невјере,
вјерна главо!
[ГВ 1935];
Бог га јаки и мртва убио —
како мога вјероват Турцима
тере им се на вјеру опушта?
[ГВ 2001].
И коначно, посвједочена је само једна потврда идиома са супстантивизираним придјевом браска, у којем је овај облик, по нашем мишљењу, синоним идиома на вјеру.
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Вјеран бјеше јунак мимо људе
па га оно пашче Ћоровића
избезуми некако на браску,
те срамотно, црн му образ био!
[ГВ 2004].
3. Микроконцепт к а м е н о в а њ е изражен је у укупно пет
контекста. Колективна осуда, „народни суд“ који се спроводио
над отпадником од племена у случајевима када је он чинио за дату
заједницу неприхватљиве ствари одражава се у четири идиома у
спјеву. У њима се компонента израза омила појављује као константа, док је глаголска компонента варирана, а у једном примјеру
имамо и њену елипсу:
Истина је, мој Миле, душе ми,
а како бих данас придизала
када висим ногама у гробу,
него сам се једном покајала:
волија сам оћи о омилу
са свијема те смо тога лика
но зла чинит како смо до сада,
даако ми лакше души буде.
[ГВ 2168];
Тада скочи народ цио,
узми камење да је о омилом мену,
али је не пуште главари,
но је с муком одбране.
[ГВ -2218];
Нема, бабо, овде духовника,
нако ћемо послат попа Мића,
а он књиге уза себе нема;
него кажуј ал ћеш о омилу:
не варај се — друго бит не може!
[ГВ 2194].
А само у наредном примјеру је посвједочен и атрибут роклеа уз именичку компоненту омила:
Чујете ли коло како пјева,
ка је она пјесна изведена —
из главе је цијела народа!
И имају разлог Црногорци
на нас ићи роклеу омилу:
[ГВ 295].
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Можда се управо у овом примјеру најбоље сачувала граматичка форма из које се може прослиједити етимологија израза. У
помоћ нам долазе подаци које налазимо у чланку Релиија и кул
камена Веселина Чајкановића: „По многим крајевима где наш народ живи налазе се, и постављене су до најскорије прошлости, гомиле камења, према којима се осећало и осећа се још религијско
поштовање. Те гомиле имају облик купе, могу бити високе до два
метра, а у пречнику имати до пет метара. Повод за њихово постављање била је жеља једне локалне заједнице да се какав народни
непријатељ, паликућа, издајник, мучки убица или тиранин казни:
ако се, на пример паликућа, не може пронаћи, онда се од нагорелих
греда начини крст, пободе у земљу; онда сви присутни, у свечаној
формули, прокуну непознатог злочинца, и сваки од њих баци по
један камен на крст. Гомила камења стално расте, јер је и доцније сваки пролазник дужан да уз клетву, дода свој камен (в. С. Тројановић,
Лапот и проклетије у Срба, Београд, 1898, 20 ид). Те гомиле зову се
роклеије, или римене (или намене) омиле. Понекад су такве
гомиле постајале на тај начин што би кривац, по заједничкој осуди
био од целога збора засут камењем — то је познато каменовање, које
су, као народни суд, практиковали и многи други народи“ [Чајкановић 1994 V: 163 (курзив је наш)]. У спјеву је управо примијењен
народни суд који помиње Чајкановић а роклеа гомила из нашег
идиома није ништа друго до роклеија, намена, римена омила. У стиху 2612 који наводимо ниже [види 1.5.] посвједочен је
идиом роклеа омила. Да је наш закључак исправан потврђује и
Речник Српскохрватског књижевног и народног језика који једини
од наших општих рjечника биљежи овај израз, тачно га семантизујући: наме тна, приметна, проклета гомила наслаа камења за
коју осоји реање а је осала каменовањем неко ешко
кривца [Речник САНУ 1965 III: 459 уп. Стевановић и др. 1983 II:
180; Стевановић–Бошковић 1975: 203].
У једном примјеру имамо и замјену именичке компоненте омила са камење, при чему је додатно изостављена и глаголска компонента израза, те тако идиом који је претрпио толике измјене бива „дешифрован“ једино захваљујући контексту:
Кажуј бабо рашта си лагала
ал на нашу душу — о камење;
[ГВ 2185].
4. Микроконцепт д и с т а н ц и р а њ а од отпадника изражен
је са два израза: о рсу каживаи и сајаи за уклин.
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Идиом по рсу казиваи, који је два пута посвједочен у тексту, у архаичној је форми — изражен је предлошко-падежном везом датива са предлогом по (у савременом српском језику употребљава се у облику оказиваи рсом):
Не кће Србин издати Србина
да га свијет мори пријекором,
траг да му се о рсу кажује
ка невјерној кући Бранковића,
[ГВ 1053];
Бог велики и његова сила
у њиву му сѣме скаменио,
у жене му ђецу скаменио,
од њега се излегли губавци
да их народ о рсу кажује,
[ГВ 2415].
Само једном је употријебљен идиом сајаи за уклин, којем
је у критичком издању посвећена читава студија [види ГВ 2005:
678–690]:
ма њихове куће попалисмо,
од мечета и турске џамије
направисмо роклеу омилу
нека соји за уклин народу.
[ГВ 2613].
Аутор наводи сва досадашња тумачења великог броја коментатора са критичким освртом на њих и даје своје тумачење овога
израза, полазећи од примарног значења именице уклин и израза
сајаи за уклин, објашњава у каквом је односу глагол уклеи
према глаголу уклињаи се и његовој творбеној бази, именици уклин, а такође узима у обзир и значење именице уклева из рукописа Горског вијенца: „Именица уклинъ имала је значење ‘клетвено
дистанцирање од нечијег владања или поступка’. Од човјека се неко
дистанцира заклетвом, упућеном себи: тако не био као он (често са
замјеничким дистанцирањем: амо он), тј. тако се са мном свијет
не уклињао као с тим и тим, или клетвом, упућеном другима: ко
учинио то и то, спопала га, дабогда, брука и срамота као тога и тога,
тј. остао за уклин као тај и тај. Сам глагол уклињаи се односи се
углавном на садашњост, а израз осаи за уклин — на будућност. Израз који је посвједочен у Горском вијенцу, сајаи за уклин,
као да се односи на ‘предмет који служи за уклин’, па би и наша
именица имала значење ‘клетвено дистанцирање од предмета који
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подсјећа на нечије владање или поступак’. Ипак је овдје ријеч само
о метонимијском проширењу основног значења: проклета гомила на мјесту гдје је била yамија само упућује на ‘људе који својим
владањем или поступком служе за уклин’. Треба још истаћи да је
данас изблиједјела компонента клетве односно заклетве значења
именице уклин и израза које она конституише. „УКЛИН, м. (у Ц. г.)
каква ствар рђава, којом се људи могу уклињати, тако им се онако
не догодило: Оста за уклин“ [Караџић 1852: 776]. „уклин, предмет,
којим се лјуди куну, да им се не догоди, што се догодило ономе, од
кога потјече“ [Барац 1947: 205]“ [ГВ 2005: 687].
5. Микроконцепт к р в н а о с в е т а и у м и р изражен је са
пет јединица: идиоми мирити крви и мирити главе, који се налазе
у односу синонимије, идиом динар прекинути и два сложена назива братско мито и пушка крвница.
Описујући црногорско патријархално друштво, Герхард Геземан у књизи Црногорски човјек примјећује: „Крвна освета је међу племенима била у пуној социолошкој и правној функцији; на
грађанском западу држава ју је доста рано искоријенила, али је као
осветнички нагон и претјерано осјећање части и надаље присутно
у душама тих људи“ [Геземан 2003: 46]. Из другог навода у истој
књизи: „Агонална суштина крвне освете — убијање због увријеђене части и одустајање од освете да се не би укаљала част — нарочито јасно долази до изражаја када се не ради о убиству чланова
породице“ [Геземан 2003: 225] — јасно је да је главни покретач и
узрок крвне освете била повријеђена част [о поријеклу и значењу
крвне освете код индоевропских народа и посебно код Срба види
у Чајкановић 1994 III: 57–62].
Када би ипак дошло до у м и р а — мирења завађених страна,
он би се одвијао према строго утврђеним правилима. У спјеву су
посвједочена два идиома са истим значењем ‘прекинути, окончати
крвну освету’, мирии крви и мирии лаве:
Баш аферим кнеже озринићки —
ја ћу почет када други неће:
стотина се скупило главара,
нас Турака и Црногораца;
ја знам дивно што смо окупљени:
да миримо крви међусобне.
[ГВ 721];
Скупштина о Маломе Госпођину дне на Цетињу,
под видом да мире неке лаве
[ГВ -128].
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Сљедећи идиом одражава стари ритуал који је практикован
приликом мирења завађених породица од којих је једна дуговала
крв другој. Послије донесене пресуде рекиала се ара а то је био
први знак да се прекида дотадашње непријатељство. Послије тога
су слиједиле и друге радње којима се вршио умир.
У наредним стиховима које цитирамо посвједочена су још два
израза која одражавају микроконцепт к р в н а о с в е т а: браско
мио и крвнице ушке:
Него хајд’те од земље главари
међу собом да начин видимо
и смиримо двије породице,
Велестовце и Турке ћеклићке,
па Бајице и братство Алиће,
да радимо да их помиримо
ал од мира вјеру ухватимо:
ја ћу први поћи пред кумама,
ја за главе браско мио дати —
тек смиримо, инар рекинимо
и крвнице ушке објесимо!
[ГВ 723–730].
Код С. М. Љубише у приповијеци По Анровић, нови Обилић
подробно се описује читав обичај вршења умира и ритуал рекиања аре, па га зато у потпуности наводимо: „Ова се осуда написа
једнако на два листа, оба привезана на доњијем крајима прошитијем концем, а конац протакнут кроз једну млетачку перперу прошупљену шилом на два бока. Дохвати поп Андровић за један лист
а Мирчета за други, а глава кметска престриже ножицама перперу
по пола, те тако листови остану раздвојени, један при попу, а други
при Мирчети, као знак да се вражда међу њима прекинула“ [Љубиша 2006: 140]. Такође се дају објашњења за изразе ушка крвница
— то је она којом је извршено убиство, а браско мио је новчана
надокнада за убијеног и износила је „сваком брату или братучеду
по тридесет цекина“ [Љубиша 2006: 139].
Учињен је покушај реконструкције макар једног каменчића
из мозаика патријархалног морала кроз призму језика. Анализом
тридесет и једне фразеолошке јединице из концепта час доказује
се да је фразеолошки фонд језика вјеран и поуздан чувар културне
традиције једног народа.
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Анна Пеянович
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ ЧEСТЬ
В ПОЭМЕ «ГОРНЫЙ ВЕНЕЦ» П. НЕГОША
Резюме
В настоящей статье подвергаются анализу фразеологические единицы, входящие в концепт «честь». По мнению автора, этот концепт, вместе с концептами «род» и «Косово», является одним из
важнейших этнокультурных концептов в языковой картине мира
носителей сербского языка, отраженных в поэме «Горный венец».
В рамках микроконцепта могут находиться единицы-фразеологические варианты (общеупотребительные, узуальные) или контекстуальные фразеологические варианты, возникшие в результате
авторских трансформаций, окказионалные единицы, употребленные автором в данном тексте. Микрокоцепты, со своей стороны,
противопоставляются друг другу как антонимы, или входят в синонимические ряды.
Ключевые слова: фразеологическая единица, этнокультурный концепт честь, микроконцепт, языковая картина мира.
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Протосинђел Кирило Бојовић
ПРеДегЗиСТенЦиЈа и ДУаЛиЗаМ КоД Његоша.
Да иЛи не?1
„Човјек бачен под облачну сферу –
Прима л` овдје оба зачатија?
Је л` му овдје двострука колевка?
Је л` му земља творцем одређена
За наказу какву таинствену,
Ал` награду бурну и времену,
Ал` расадник духовног блаженства?” (Луча)

Вјерујући искрено да свеблаги Бог, није узрок зла; а опет осјећајући
реално присуство зла и његову реалну силу Његош готово у очајању
узвикује:
„Бог убио ту беспутну силу
која твоје попире законе,
која пуни мраком и ужасом
наш хоризонт и нашу судбину!“ (Луча I С. 27-29)
На нашој планети нема среће.
„Наша земља, мати милиона,
сина једног не мож` вјенчат срећом...“ (Луча I 97-98), овај свијет
– је свијет глади и рата, свијет нужде и биједе, свијет тјескобе и чудесних промјена,
„Нико срећан, а нико довољан,
нико миран, а нико спокојан;“. (Г. в. С. 2517-2518) Дакле, гдје
је излаз? И каква је будућност човјека на земљи? Гдје је његова истинска срећа?
Тако долазимо и до основог питања у Лучи:
„Човјек бачен под облачну сферу –
Прима л` овдје оба зачатија?
Је л` му овдје двострука колевка?
1 Ово је дио кандидатске дисертације под називом „Митрополит Петар II
Петровић Његош као хришћански философ“ која је одбрањена на Московској
Духовној Академији у љето 2008. године. Ако се неки дјелови текста покажу
нејасни или недоречени препоручујемо да се прочита читава дисертација гдје је о
свему много опширније речено.
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Је л` му земља творцем одређена
За наказу какву таинствену,
Ал` награду бурну и времену,
Ал` расадник духовног блаженства?
Ах, ово је највиша таина
И духовне најстрашније буре –
Овога су у гробу кључеви.“ (Луча I С. 21-30) Ови стихови
(трећа строфа из Посвете), могли би се назвати и мали сиже Луче.
Од њих почиње и њима завршава читав њен садржај.
Прво ови стихови су повезани, са Никодимовим питањем
Господу:
«3. Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста ти кажем: ако се
ко не роди одозго, не може видјети Царства Божијега. 4. Рече му
Никодим: Како се може човјек родити кад је стар? Еда ли може по
други пут ући у утробу матере своје и родити се? 5. Одговори Исус:
Заиста, заиста ти кажем: ако се ко не роди водом и Духом, не може
ући у Царство Божије. 6. Што је рођено од тијела, тијело је: а што је
рођено од Духа, дух је“. (Јн. 3; 3-6). Његош се пита о другом рођењу,
у које он вјерује да постоји. И не само да вјерује у друго рођење,
него види у њему једини излаз из овог лавиринта земаљског живота. Он дакле, одбацује могућност рјешења загонетке само разумом,
или неким другим дијелом човјечије личности. Човјек мора, сав,
свим својим бићем, да учествује у спасењу – ваља нам се наново родити. Или, како каже, Свети владика Николај српски, својој души,
а тиме и души сваког човјека: „Као дјевојка дата си ми на чување, да
од Светога Духа зачнеш и Сина ми рађаш“.2 Он, не само да вјерује
да то рођење постоји, него хоће и да учествује у њему. Пита се, да
ли и друго зачеће и друго рођење, происходи овдје на земљи. И
даје незавршен одговор, „овога су у гробу кључеви“. У којем, или
чијем гробу? Да ли пјесник овдје мисли на своју смрт? Да ли на
тјелесну или неку другу? С обзиром, да се на то питање, надовезују
стихови о повријеђености људске природе и о страстима које на
човјека дјелују; пјесник хоће да каже да је, за ново рођење, потребно умријети за страсти, за старог човјека. Но да ли је и то довољно,
да ли је довољно све то испунити? Не, Његош зна да није, он зна,
да за спасење, није довољно испунити неки формални план или
закон, као што је то чинио горди фарисеј из јеванђелске приче.
Његош зна, да ново рођење јесте дејство Светога Духа или бла2 Свети владика Николај. „Молитве на језеру“.
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годати Божије, при чему се и од човјека тражи активно садејство
„синергија“, тражење, куцање, молитва, исповиједање.
У Горском вијенцу налазимо подобне стихове:
„Што је човјек, а мора бит човјек!
Тварца једна те је земља вара,
а за њега, види, није земља.“ (Г. в. С. 2329-2331)
Видјећи, сву немоћ људске природе, и силу зла у свијету,
Његош се даље пита да ли је овај живот онда казна за човјека? Или
награда и расадник духовног блаженства? Можемо рећи, да Његош
до краја свог спјева није дао одговор на ова питања. Он само предлаже одговоре, и то неколико. Његош, као што смо видјели, није,
и не може бити по свом призвању апсолутни песимист. Но он није
ни оптимист као Лајбниц, који је сматрао овај свијет најбољим од
свих могућих свјетова. Он зна, да човјек треба да се врати у наручје
Небеског Оца, из кога је и потекао. Да се врати у бољи свијет. То га
размишљање доводи, у Лучи, до идеје која није библијска – идеје
предегзистенције. У тој идеји, епископ Николај види и битно
размимоилажење Његошеве „Луче“ и Милтоновог „Изгубљеног
раја“, тиме он одбацује устаљено мишљење,3 да је Луча написана
по угледу на Милтоново дјело. Мада, се одређени утицај Милтона
мора признати, и у томе су сагласни већина Његошевих тумача.
Тим упоређивањем Његоша са Милтоном, Бајроном, Гетеом бавила
се доста и Исидора Секулић. Још је она уочила, да је Милтон ипак
протестантски мислилац.4 Владика Атанасије ту мисао продужава:
3 То мишљење је међу првим изнио, наш познати књижевни критичар Јован
Скерлић, који је сматрао Лучу копијом Милтоновог Изгубљеног раја. Коректура
тог мишљења дошла је најприје из пера слависте А. Шмауса, а затим са још већом
одлучношћу од владике Николаја.
4 Уједно износећи да је владика Његош „песник-отпадник од ортодоксије, песник дубоке религиозности, али индивидуалне религиозности и никакве религије:
„Стварност Бога, не религија“ – истакли смо већ велику реч мислиоца Екарта.“
„Владика није био ни библијски ни црквени хришћанин. Био је смеса од трога:
пантеист, чији Бог-уметник је истоветан са природом; био је врста хришћанина
мистика, који има индивидуалну религију; био је врста гностика хришћанскога,
који у хришћанско учење уноси примесе метафизике.“ (Исидора. С. 177) Таквих,
контрадикторних ставова, од тога да Његоша диже у звијезде па да га опет назива
„генијални примитивац“, код Исидоре је много. Она, тиме показује само то, да је
степен њеног познавања хришћанског учења веома низак. Да, и њен однос према
Христу није потпуно јасан. Највећу похвалу Христу даје са: „Пустињски генији су
били Христос, Мојсије, Свети Павле, Свети Августин.“ (Исидора. С. 218) Потом
она каже и за Његоша да „осећа можда да опет није сасвим одређено хришћанин“
(С. 213) – таквих, апсолутно неприхватљивих, ставова код Исидоре има много.
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„Као што каже Тарковски: да су сви Бергманови филмови произишли из протестантизма, а мислим да су они истински али трагично велики, али ту нема ни милости, ни простора за човека, ни
спасења. Тако је и код Милтона. То су били неки зупчаници, у које
смо и ми укопчани, и укљештени, и не зна се ту: има ли Бога или
не? Или је и Бог само један од тих великих зупчаника? Али Његош
није Милтон, нити Тарковски – Бергман. Јер, они су Православни,
а ови су – Протестанти.“5
Разна су мишљења о поријеклу идеје предегзистенције код
Његоша. Шмаус сматра да је Његош, ту идеју, преузео од Оригена.6
Но Исидора, рекли бисмо убједљиво, одбацује ту тврдњу, и затим
износи нову да је ту идеју Његош прихватио од Платона.7 Мирон
Флашар се дјелимично слаже са Исидором, и доказује да су прва
два пјевања Луче спјевана под утицајем више извора који су у вези
са касноантичком мистиком и нарочито касним платонизмом.
Даље он доказује8, да је Његош ту идеју ипак примио посредно
преко руских пјесника које је он читао у оригиналу, на примјер
из дјела Семјона Сергејевича Боброва „Древна ноћ васељене“.9
Ево како Флашар сумира своје погледе: „Његош је за прва два изразито „платоничарска“ певања свога спева можда имао неки узор
међу мање познатим делима руске књижевности 18. или почетка
19. в.“10 Поред Бобровљевог спјева, он наводи и спјев „Васељена“
М. М. Хераскова, којег је Његош имао у својој библиотеци. Ти
спјевови, се опет налазе, под утицајем Књиге Постања и Милтона.
Владика Николај се није толико бавио поријеклом ове идеје код
Његоша, колико њеним посљедицама за његов философско – религиозни поглед на свијет.11 Један од ријетких истраживача који
Ипак, са својом дубоком интуицијом и љубављу ка Његошу она је свакако интересантна и корисна за читање.
5 Атанасије епископ (Јевтић). Предавање. Подгорица 1995. год.
6 Шмаус др. А. Његошева „Луча микрокозма“. Нови видици, Београд 1926. г.,
2, 135-137.
7 Тај закључак и можемо да прихватимо као тачан. Али се не можемо сложити
са тим: „да Владика о Оригену, или о гноси, није знао ништа“, или да „није знао за
термин преегзистенција“, или да није знао да је Ориген анатемисан, и због чега.
Он је морао бити добро обавијештен о свим Црквеним саборима! Исидора. Исто.
С. 196.
8 Флашар Мирон. Његош и антика. ЦАНУ Подгорица 1997. г. С. 227 – 247.
9 Бобров С. Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец, эпическое
творение 1-4. СПб, 1807-1809 гг.
10 Флашар. Исто. С. 247.
11 Ми ћемо се још вратити тој теми.
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сматра да Његош критички одбацује идеју предегзистенције је Д.
Недељковић.12 Иако Недељковић припада тумачима Његоша из такозваног „комунистичког табора“, и има пред собом сасвим други
циљ од нашег, према том тврђењу ми се морамо озбиљно односити. Тим прије, што Недељковић ипак износи озбиљне аргументе.
Недељковић, се позива на прве три строфе Посвете у Лучи, од којих
смо ми већ навели најважнију од њих – трећу. Такође се позива на
познато мјесто из Његошевог писма доктору Маринковићу: „Моја
је идеја међу небесима и гробницом смјело лећела, и ја сам смрт овако разумјео: или је тихи, вјечни сан који сам боравио пређе рођења
или лако путовање из свијета у свијет и причисљење бесмртноме
лику и вјечито блаженство.“13 Тај аргумент, морамо признати није
без основа. С друге стране, потпуно се слажемо са тврђењем Д.
Недељковића да та идеја (иако постоји) у Лучи није основна, и није
постављена као циљ поеме, како то покушавају да докажу многи
од истраживача Његоша; ми као примјер наводимо В. Латковића.14
Латковић даље каже: „Ни један од методичких истраживача Луче –
а њих има тако велики број – није пропустио да увиди и истакне да
је замисао о преегзистенцији основа овог спева.“15 Ево што о томе
каже митрополит Амфилохије: „Говорило се доста о Његошевом
дуализму, али се тим он не обухвата и не разумијева. Његошево
разумијевање предегзистенције душе човјекове, какву је он описао у Лучи, његова пјесничка интерпретација фундаменталних,
првенствено теолошких проблема, његово пјесничко одступање
од Библије, све је то мање важно од његовог личног разоткривања
стварне дубине зла и адске силе човјековог Пада, чијом је слијепом
енергијом засијано наше земно, историјско постојање... Зло у
свијету, у историји, у људима, просто је немогуће сагледати без
сагледавања поријекла зла; Његош је коријене зла морао да потражи не у моралном простору, него у метафизичком. Зато је
он морао из дубине ада, из дубине земаљских стјесненија да се
пјесничким крилима попне на небо, да открије невидљиву страну
12 Недељковић Душан. Његош философ у Лучи микрокозма. Предговор
издању „Графичког завода“, Подгорица (Титоград) 1963. године. С. 123, 124.
13 Његош. Целокупна Дела. Књига 6. Изабрана Писма. Београд 1967. Писмо
114. С. 192, 193.
14 Латковић Видо. Објашњења уз Лучу микрокозма. Целокупна дела Петра
Петровића Његоша. Књига 3. Издавачи „Просвета“ Београд; „Обод“ Цетиње;
„Свјетлост“ Сарајево. Београд 1967. г. С. 328 – 337.
15 Латковић. Исто. С. 336. Ми се можемо сложити, само са тим да таквих истраживача има много, али да постоје и они који мисле друкчије и то је чињеница.
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ствари, и другу страну човјекове природе.“16 Тврдњу да: „из оштрог
Његошевог дуализма у Лучи природно израста замисао о паду у
предегзистенцији“, коју износи В. Латковић17 слиједећи тумачење
А. Шмауса, ми морамо категорички одбацити. Његош није дуалист! То је и у Лучи, а и осталим Његошевим пјесмама јасно речено. То убједљиво доказује и јереј Драган Ч. Станишић,18 он каже:
„На основу Луче ми не знамо што бијаше на почетку, осим да је Бог
„сам по себи био, а бит по себи ништа не може“. То што се у Лучи
спомињу „мрачни бездни“, „слијепо мртвило“ и „земља“, самим
тим, не указује на њихову апсолутност и непосталост – па према
томе ни то да је у тим визијама имплицирана материја као равноправан принцип уз Бога... По Његошу, узрок незнања и патње није
материја, како то обично мисле тумачи „Луче“. Узрок, оваквог недостатка је у конкретном лику (личности) – моћном бесмртном
духу, Сатани који своју слободу испољава деструктивно и који за
ту своју деструкцију придобија наивне следбенике.“19
Читамо у Лучи, што сам Бог, говори о себи:
„Ја сам један који стварат могу
И који сам свемогућством вјенчан;“ (Луча III С. 45-46)
„Ја сам – каже – сам по себи био,
Бит по себе већ ништа не може,
Јер је против закона природе,
Која печат мој на лице носи.“ (Луча С. III 142-145)
Такође, се подсјетимо, како пише Његош у свом тестаменту: „Твоје је слово све из ништа створило, твоме је закону све
покорно.“20 То довољно, само по себи, говори против дуализма.
Божидар Денда се слаже са протојерејем Драганом и утврђује
да о „предегзистенцији материје“ код Његоша не може бити ни
ријечи.21
16 Амфилохије митрополит (Радовић). Његош наш савременик. Зборник.
Никшић 2002. г. С. 27.
17 Латковић. Исто. С. 332.
18 Сада већ протојереј.
19 Станишић Ч. Драган, јереј. Пјевање и мишљење код Његоша. „О материји
у спјеву Луча микрокозма“. „Светигора“; образник за вјеру, културу и васпитање.
Митрополија Црногорско – приморска. Бр. 26. Велики пост, Благовијести, април
1994. год. С. 46.
20 Михаиловић Ђ. Божо. Његошев тестамент. Цетиње 1996. г. С. 3.
21 Денда Божидар. Појам природе у Његошевој философској мисли. Из зборника „Његош наш савременик“. Никшић 2002. С. 63.

72

П��������������� � �������� ��� Њ�����. Д� ��� ��?

Ипак, напоменимо да А. Шмаус22 а за њим и В. Латковић23, налазе изворе за дуализам у сљедећим стиховима:
„Пламен божествени у ништавном храму,
Каква те је судба у њему зажегла?
Али си ти т`јелу вјечно мученије
Али т`јело теби времена тавница?“24
„Духовни је живот на небеси,
Материје – у царству гњилости.“ (Луча I С. 199-200)
Иако А. Шмаус признаје да пјесник: „не налази довољно јаке
изразе да обележи материју као извор свега ниског, као извор
зла“.25
Ипак В. Павићевић26, правилно закључује да из тих стихова
не слиједи философски дуализам. Он каже: „Корени тога презира (према материји) могу лежати у непознавању стварно динамичких и креативних снага у материји самој, али и у одређеним
етичким претпоставкама од којих се такорећи а приори полази као
несумњивих и нужних“27. Ту мисао продужује С. Томовић који сматра, да је други разлог пресудан, и да пјесников поглед на материју
као гњилоћу слиједи из „снажног утицаја религиозне традиције на
његове етичке погледе“28.
Потом, зачуђујуће, С. Томовић подржава и чак продубљује
идеју о дуализму код Његоша, налазећи за то друге аргументе.29 Он
22 Шмаус др Алојз. Његошева Луча микрокозма. Београд 1927. г.
23 Латковић Видо. Белешке и објашњења уз Лучу микрокозма. Београд 1967.
г. С. 332.
24 Његош. Целокупна Дела. Књига 1. Београд 1967. Пјесма „Мисао“. С. 158.
25 Шмаус. Тамо С. 73.
26 Један од најнапреднијих тумача Његоша из такозваног „комунистичког табора“.
27 Павићевић др Вуко. Његошев суд о старогрчком философу Питагори.
Стварање, бр. 9-10. 1967. год. С. 36.
28 Томовић проф. др Слободан. Енциклопедија Његош. Подгорица 1999. г. С.
855.
29 Уважени, професор на Философском факултету у Никшићу. Један од
најновијих истраживача и заљубљеника Његошевог дјела (или како, код нас још,
говоре „Његошолог“), највише је заслужан што је 1999. године у Подгорици, за
вријеме када је др Томовић био министар вјера у влади републике Црне Горе, издана „Енциклопедија Његош“, (једно од капиталних дјела „Његошологије“). Поред тога, желимо истаћи да је он један од веома успјешних (и упорних) тумача
Његошева дјела; морамо рећи да је поред многих прихватљивих, Томовић изнио
и савршено неприхватљиве ставове. Ми ћемо се и са једнима и са другима срести
у нашем раду. Видно мјесто у тумачењу Његошева дјела, заузима и Томовићева
кћер, Соња Томовић – Шундић.
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признаје код Његоша дуализам, и поред тога покушава да подробно објасни појам „хаоса“ који се у поеми Луча јавља. Он каже, да у
погледу односа Бога према хаосу постоје три тумачења или учења:
1) првобитно је постојао хаос, из хаоса се зачео Бог, па и нижи духови, као на примјер код Овидија или у химнама Веда. Богу се не
одриче способност стварања али му се одриче самозачета способност.
2) приказује постанак хаоса на исти начин као постанак свемира, прије него је створио космос Бог је створио хаос, па је даљим
радом и усавршавањем хаоса Бог створио космос. Прије Бога није
било ничег, Бог има самозачету способност и ствара из ничег.
3) и Бог и хаос су дати од вјечности, дакле савјечни су; дакле и
Бог и Хаос имају самозачету способност – савјечни су.
Томовић закључује: „Његош готово нигдје није изневјерио мисао да је Хаос нешто по себи дато, дакле вјечно као што је вјечан
Бог. С друге стране немамо основа за тврдњу да је хаос преегзистентан. Преостаје (3) – трећа могућност као најближа Његошу,
идеја о савјечности Бога и Хаоса.“30
Ту мисао, ми морамо да одбацимо као и поменути дуализам, и
то са истим аргументима. Но ипак, посмотримо на које се стихове
из Луче, Томовић позива:
Бог, на једном мјесту каже, да кад би он напустио улогу ствараоца:
„Би мировах число, непоњатно
Ником другом до мени самому,
Под хаосне остало облаке
Закопано у њедра мрачности.“ (Луча III стих 51 – 54)
„Да од свете одступим дужности
Мраке царство би остало вјечно.“ (Луча III стих 49 – 50)
То јест, када би Бог одступио од „дужности“ стварања „мраке
царство“, дакле стихија и хаос вјечно би остали оним што јесу.
Примијетићемо, да горњи стихови значе само то да је једини
творац – Бог, и да другога нема.
И сам Томовић признаје, да пјесник не говори о томе како је
хаос као стихија настао, осим што Бог тврди сам за себе, да је „он
сам по себи био“ и да ништа (или нико) друго не може само по себи
бити.
Ипак, остаје неразјашњен термин „хаос“, или „царство мрака“,
који се сретају у Лучи. Како их објаснити? Да бисмо горње стихо30 Енциклопедија Његош. С. 779.
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ве уградили у православну интуицију, можемо на примјер навести
ријечи Светог Григорија Богослова: „Треба да вјерујемо, да постоји
Бог Творац и Саздатељ све твари; јер како би иначе и могла да
постоји васељена, ако је неко није створио и у њој завео поредак и
склад. Неопходно је да вјерујемо, да постоји Промисао, који све у
свијету обухвата и повезује; јер за бића којима је потребан Творац,
потребан је и Промислитељ, иначе би се свијет, ношен случајем,
као брод вјетром а из разлога неконтролисаног кретања материје,
муњевито разрушио, расуо и вратио у првобитни хаос и неред“31.
Из овог малог цитата Светитеља излази да у горњим стиховима,
Бог у Лучи каже, поред осталог, да је он не само Творац, него и
Организатор и Уређивач твари, или једном ријечју Промислитељ.
На том би се наша прича о хаосу и завршила, међутим не можемо
не поменути овдје нека расуђивања из књиге В. Н. Иљина.32 „Како
је Бог свуда присутан и изван Њега нема ништа, „без Њега ништа
није постало, што је постало“ (Јн. 1, 3), то је природно претпоставити, да је само небиће, из којега је позвана твар и од којега је она
створена, такође тајанствено дјело руку Божијих и представља неку
потенцијалну твар, која тежи (жуди) бићу као већој вриједности.
Преподобни Максим Исповједник тако и учи, да и само небиће
има свој узрок у Богу“.33 Даље Иљин, тај првобитни материјал назива „првоматерија“ или „хаос“. Управо то је, и имао на уму Његош,
користећи ријеч хаос. „Ближе речено, хаос и јесте „мјешавина“
бића и небића. Или тачније – првобиће у зачетку. Зато Тјутчев и
назива „древни хаос“ „рођеним“.34 У том, првобитно рођеном хаосу били су помијешани и небо, и земља35. Зато, Мојсеј у књизи
Постања и сједињује их у једно. И тек послије тога карактерише
хаотично стање земље, која се издваја из општег хаоса «Земља је
била без обличја и пуста“ (1. Мој. 1, 2).“36
Дакле Томовић, сам признаје да нема директних аргумената
да закључи да је Његош дуалист и да је хаос савјечан Богу. Ми би
напоменули чињеницу, коју смо већ истицали, да је Његошев об31 Григорий Богослов, святый. Творения святителя на электронных носителях. МДА 2006. г. Том 2. Слово 14, о любви к бедным.
32 Ильин Владимир Николаевич (1891–1974). Шесть дней творения. Издательство Белорусского Экзархата. Подготовка и оформление, Харвест, 2006. г. На
презиме Иљин ми је скренуо пажњу мој ментор, проф. Н. К. Гаврюшин.
33 Ильин В. Н. Тамо. С. 45.
34 Сличну мисао, али не тако јасно, износи и Исидора. С. 225.
35 Василий Великий святой. Беседы на шестоднев. ТСЛ 1902. г.
36 Ильин В. Н. Тамо. С. 46, 47.
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лик изражавања првенствено пјеснички, и да сљедствено у његовој
поезији не треба тражити неки завршени догматски или философски систем. Система у поезији не може ни бити! Такође, треба ли
рећи, Његош је православни митрополит, и сљедствено, за све оно
о чему се он није јасно и до краја изразио, одговоре треба тражити
у православном учењу. То доказују и остала пјесничка остварења
Његошева, нарочито Горски вијенац, у којем он износи спремност
цијелог народа да се жртвује за одбрану своје Православне вјере и
слободе! И уопште, сваки поглед на Његошеву духовну вертикалу
(који је најбоље изражен у „Лучи микрокозма“), без истовременог
посматрања његове духовне хоризонтале (која је најбоље изражена у „Горском вијенцу“) и обратно; неће довести до правилног
закључка. Код Његоша се увијек мора имати на уму тај Крст, који
творе Луча и Вијенац; и на њему „распети“ Његош који је истовремено троје и Митрополит и Владар и Пјесник!
То дубоко сагледава Свети Николај српски. Он такође, расуђује
о стиховима
„духовни је живот на небеси,
Материје у царству гњилости“. И каже: „Но треба бити пажљив
и не дати се завести овим Његошевим манихејским погледима,
треба имати на уму, да те стихове пише исти човек, који је написао
и дивне и одушевљене похвале лепоти природног, материјалног
света. Овај приступ манихејског презирања материје, обузима песника, када он посматра земљу са једне више, козмичке тачке гледишта… из света Херувима и Серафима. С гледишта овог идеалног
света наш земаљски свет чини се песнику бедан и зао, наравно за
нас бедан и зао, а не сам по себи.
То је само једна тачка гледишта нашега песника, небесна, козмичка, тачка гледишта „Луче микрокозма“. Но он има још једну, с које
му се тело људско не чини ни најмање блатна, гњила телесина и с које
му материја у опште није носилац зла, глупости и безумног метежа.
Ово је тачка гледишта Горско Вијенца“37. (Мислимо, да Исидори, с
обзиром на њене мисли о „траговима љубавног живота“38 код владике, не би требало посебно доказивати да Његош није манихејац.)
Можемо поменути у том смислу многе описе из Горског вијенца:
портрет снахе Милоњића, портрет погинулог војводе Батрића,
итд. Ту се још могу побројати и сви описи ратовања код Његоша,
37 Николај Велимировић, епископ. Исто. С. 80.
38 Исидора. Исто. С. 98–107.
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о којима је већ било ријечи. Илустративна је и пјесма коју можемо
назвати: „Његошева Пјесма над пјесмама“, под називом „Парис и
Хелена или Ноћ скупља вијека“.39 Ту пјесму је владика написао, у
ријетким часовима одмора, у Перасту на мору; гдје дивна природа
човјека наводи да се усхићава над љепотом Божије твари; која није
изгубила своју красоту чак ни у грехопаду.40 Међу тим описима, у
његовој поезији, срећемо, поред осталог, и описе женске љепоте.
У Горском вијенцу ту су, и опис „снахе Милоњића“, и опис лијепе
„Фатиме“. Знаменити јунак црногорски Вук Мандушић, који је на
бојном пољу као прави „вук“; који је страх и трепет за Турке, и сам
је као мало дијете пред љепотом снахе бана Милоњића.
«Ал' је ђаво, али су мађије,
али нешто теже од обоје?
Кад је виђу да се смије млада,
свијет ми се око главе врти.
Па све могах с јадом прегорети,
но ме ђаво једну вечер нагна,
у колибу ноћих Милоњића.
Кад пред зору, и ноћ је мјесечна,
ватра гори насред сјенокоса,
а она ти од некуда дође;
украј ватре сједе да се грије.
Чује да свак спава у колибе.
Тада она вијенац расплете,
паде коса до ниже појаса;
поче косу низ прса чешљати,
а танкијем гласом нарицати,
како славља са дубове гране.
Тужи млада ђевера Андрију,
мила сина Милоњића Бана,
који му је ланих погинуо
од Тураках у Дугу крваву.
Па се снахи не дао острићи:
жалије му снахин в'јенац било
него главу свог сина Андрије.
Тужи млада, за срце уједа,
очи горе живје од пламена,
39 Његош. Дела. Књига 1. С. 168 – 169.
40 Владика, као да је знао, да ће се појавити људи који ће га оптужити за „дуализам“ и „манихејство“, па је зато написао ове дивне описе природне љепоте.
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чело јој је љепше од мјесеца,и ја плачем ка мало дијете.
Благо Андри ђе је погинуодивне га ли очи оплакаше,
дивна ли га уста ожалише... (Г. в. С. 1277-1307)
Овај, прекрасни опис љубави, која је јача од смрти, дао је владика кроз уста самог простог и рекло би се тврдокорног ратника црногорског, да би показао префињеност њихових осјећања.41
Ипак, и ту су Црногорци умногоме различити од Турака, Вук не
жели да прекрши моралне норме, и да отме туђу жену; посебно и
зато што је везан са Баном Милоњићем и кумовским сродством.
Турчин Мустај – кадија; прича о красоти лијепе Фатиме; у
једној од свадбених пјесама:
„Не плач', мајко, дилбер Фатиму:
удата је, није укопата;
ружа с струка није пала свог,
но у бостан пренешена свој.
Фатиму ће Суљо држати
као очи своје у глави.
Фатима је струком дивота,
очи су јој двије звијезде,
лице јој је јутро румено,
под вијенцем гори Даница;
уста су јој паром срезана,
усне су јој ружом уждене,
међ' којима каткад сијева
сњежна гривна ситна бисера;
грло јој је чиста филдиша,
б'јеле руке – крила лабуда.
Над цвијећем плива зорњача,
а возе је весла сребрна.
Благо одру на ком почине» (Г. в. С. 1855- 1873)
Ту дакле показује, да је он далеко од (манихејског) презира
људског тијела, и самим тим брака као Богом благословене везе
мушкарца и жене. Владика ће у пјесми „Парис и Хелена или ноћ
скупља вијека“42; поћи и даље, и описати и брачно ложе двоје
41 Ми ћемо на крају вијенца видјети Вука Мандушића како плаче чак за својим
сломљеним џефердаром, као за сином или братом.
42 Коју је Исидора опет користила за „доказивање“, својих познатих „ставова“
о Његошу; што је потпуно неприхватљиво. Она као специјалист за брачне односе,
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заљубљених. И како је Исидора добро примијетила, у тој пјесми се
три пута користи ријеч „свет“. „Света“ је жеља сједињења човјека и
жене у љубави; „свет“ је и тај тренутак; „свет“ и плам који бије из
груди заљубљених.43 Овом пјесмом владика хоће да каже, све што
се догађа у браку је благословено и свето. Но видећи да би неко
могао ту пјесму да разумије и погрешно, он није хтио да је јавно
објављује. Ту пјесму он је читао својим најинтимнијим пријатељима,
међу којима је спадао и његов секретар М. Медаковић.44 Она је
објављена тек 1913. године, 62 године послије владичине смрти у
часопису „Босанска вила“.
Још једно, грубо и погрешно тумачење Његоша изишло је из
пера писаца који су припадали комунистичком правцу и времену
и били и убијеђени марксисти. Они су узимали да тумаче Његоша,
користећи само његову хоризонталу а одричући му духовну вертикалу. Но свакако, због великог ауторитета Његоша у народу, они су
по сваку цијену хтјели да га имају „на својој страни“, па су га тако
и тумачили. Најекстремнији од њих, иако не и једини, је свакако
Душан Недељковић45. Он се нарочито оборио на оне писце који су
Његоша сматрали за религиозног пјесника.46 Он је против тога да
се Његош уопште проучава са философског гледишта, јер то значи
„изложити се већ познатим апстрактним и схоластичким лутањима
од Оригена до гностика и од ових до Бифона, Волтера или Русоа,
па даље чак и до Шопенхауера, Дарвина итд.“47 Без икакве ограде,
Недељковић доказује јединство марксизма са дјелима владике црногорскога у чланку „Његошев борбени хуманизам“48. Недељковићу
чак зна, позивајући се на Томаса Мана, да се и праоцу Јакову и Лији прве брачне
ноћи „догодило девет пута“. Ово је свакако за рубрику, вјеровали или не; или за
Гиниса? Исидора. Исто. С. 106. Но код Исидоре, треба имати на уму да је она прије
свега умјетник а не научник и да говори по тренутном надахнућу. Тако она на
једном мјесту каже (сасвим супротно) и то: „Унутрашњи живот Владичин, то је
био његов манастир и завет; из тих зидова никада он није излазио.“ Исидора. С.
193.
43 Исидора. Исто. С. 107.
44 Када је Медаковић предложио да штампају ту пјесму, Његош је одбио
ријечима: „А како би то изгледало, владика па пише пјесму о љубави?“
45 Професор Философског факултета у Београду и члан САНУ, прије и послије
2. свјетског рата.
46 Међу којима су на примјер: епископ Николај, Бранислав Петронијевић,
Алојз Шмаус, Милан Решетар итд.
47 Недељковић др Душан. Летопис матице српске св. 5. „Његош као философ“.
1963. г. С. 385-410.
48 Недељковић др Душан. Гласник Етнографског музеја на Цетињу. Књига 3.
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није свакако избјегла из вида чињеница да је „Комунистички манифест“ Маркса и Енгелса објављен исте 1847. године као и Горски
вијенац. Као реакцију на књигу Исидоре Секулић објављене 1951,
која се није обазирала на комунистичке концепције; него је сагледала Његоша са свих страна; написао је своју књигу „Легенде о
Његошу“, у то вријеме други човјек послије шефа државе, Милован
Ђилас. За Ђиласа је важно, дати нови марксистички суд о Његошу,
и одбацити све што је о пјеснику раније речено. Изазван појавом
идеалистичке књиге као што је Исидорина, он износи своје
материјалистичко гледиште. Он Исидору назива „антидруштвеним бићем“49. Није боље прошао ни П. А. Лавров, за којега стоји
да „је досљедни и вулгарни представник царског империјализма“.50
Епископа Николаја назива „језива, фанатична, распућиновска фигура“, „сем мистифицирања Његоша владика је скроз-наскроз неоригиналан и плитак и без икаквог знања“51. Ђилас је ипак морао
признати да је Његош идеалиста „уз то и отворено религиозан“, и
да посједује слабости „поготову ако га мјеримо материјалистичким
мјерилима“52. Његова књига о Његошу би, с обзиром на његов
положај у државној управи и комунистичкој странци, обиљежила
средину прошлог вијека, да се он није одрекао комунизма, и нашао у затвору као политички преступник. Ми ћемо изрећи овдје,
без доказа, смјело тврдњу да је на тај „преображај“ Ђиласа морао
утицати Његош са својим дјелом. За вријеме Ђиласовог тамновања
он је написао монографију о Његошу, по обиму једну од највећих
књига о Његошу. Она је објављена у Њујорку 1966. године на енглеском језику „Njegos – Poet, Prince, Bishop”. Ниједном ријечју,
Ђилас не помиње своју „Легенду о Његошу“, за коју је признао
да је „писао из идеолошких основа“. „Кад сам био у затвору чуо
сам да је Исидора умрла и био сам врло жалостан што јој се нисам извинио због ове књиге.“53 С. Кољевић сматра да је то значајна
еволуција у ставу према Његошу, и да је и поред свих недостатака,
то једна од незаобилазних студија о Његошу на енглеском језику.54
Цетиње 1969. г. С. 5-22.
49 Влаховић Влајко. Његош неосвојива духовна тврђава. Минхен 1983. С. 79.
50 Влаховић. Исто. С. 81.
51 Влаховић. Исто. С. 84.
52 Влаховић. Исто. С. 82.
53 Влаховић. Исто. С. 89-90.
54 Кољевић Светозар. Његош у енглеској и америчкој култури. Октоих. Подгорица 1999. С. 140.
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Као епилог таквог једног насиља над Његошем, од стране комуниста, Влаховић види рушење Његошеве задужбине – Цркве Светог
Петра, на Ловћену и подизање паганског маузолеја.55
Његоша, на жалост нијесу оставили на миру, ни неки „нови
идеолози“ демократије, којима су муслимански56 гласови били потребни на изборима, и на референдуму за одвајање Црне Горе од
Србије; па су стога похитали да Његоша и владику Николаја назову
„геноцидним писцима“. Још раније комунисти су издали налог за
стварање што више нација на рачун Срба, па су ту идеју затим наставили и њихови „синови“ – „нове демократе“, и у свом екстремном етнофилетизму упорно истичу „црногорску нацију“ и поричу
било какву везу Црногораца и Срба.57 Његош се ту опет нашао на
удару, јер он јасно каже да су Црногорци у ширем смислу гледано Срби, као што су то и Херцеговци и Шумадинци и други. Ти
нови национални пројекти, као и нови државни пројекти, нијесу
сами по себи страшни; јер нације и државе су настајале и нестајале.
Проблем је дубљи, духовни, јер се те државе и нације стварају на
мржњи према другим нацијама, а прије свега према својим националним и духовним коријенима.58 Проблем је утолико већи што
такве подјеле стварају и црквене подјеле и расколе. Ове нове демократе, су у настојању да се што више удаље од српства, измислили
и „Аутокефалну Црногорску Цркву“, која у историји никада није
постојала.59 Ту „цркву“ је актуелни режим регистровао у полицији,
55 Влаховић. Исто. С. 163-166.
56 У Црној Гори, живи око 20 до 30 посто муслимана. Зато пјесник Матија
Бећковић каже: „Ни у једној поезији нема више мртвих Турака, ни у једној земљи
више живих. Више смо посјекли језиком него сабљом.“
57 Нешто слично се догађа и у бившој југословенској републици Македонији.
58 Одмах, по формирању независне државе Црне Горе, на Цетињу је јавно одржан скуп свесвјетске масонске организације, који су формирали црногорску масонску ложу; очигледно да су цијели пројекат нове државе и они финансијски помагали. Они су, то јест масони „унијели свјетлост“ у масонску ложу Црне Горе. Но
ми, Православни Хришћани у Црној Гори, знамо да је Једина Истинита Свјетлост
Христос, и његова Црква као што нас то учи и наш Владика Петар Његош; а знамо, исто тако, да је та њихова „масонска свјетлост“ заправо крајња тама!
59 Митрополит Амфилохије једини канонски поглавар Митрополије Црногорско – Приморске, која је дио Српске Православне Цркве, непрестано позива
народ да се чува таквих (горе поменутих) лажних пастира! Ту се мисли на распопа
Мираша Дедеића који се сам прогласио за поглавара аутокефалне цркве у Црној
Гори и његове присталице, којих је на срећу засад занемарљив број. Присталице те
„црквене“ групације која није призната ни од једне помјесне Православне Цркве,
су састављени махом од бивших црквених преступника. Сам њихов вођа Мираш
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да би му служила за политичке потребе.60 У својој бесједи о таквим лажним пастирима митрополит Амфилохије каже: „На жалост, драга браћо, у наше дане, не по први пут у историји Црне
Горе појављују се лажни свештеници. Они скрнаве светињу Божију
у име неких својих интереса, партијских или других, у њима је
партијска свијест јача од духовне.“61 Зато Жарко Команин види:
„Његошев лик је, данас, као изранављене фреске светаца у нашим
манастирима.“62 А Његош је пророчки видио коријен тог револуционарног зла, и зла нове демократије, он у својој Лучи у уста
Сатани ставља ове ријечи упућене као захтјев Богу да:
„дијелимо владу и могућство,
Да имамо сви једнака права.“
Но, вратимо се још једном основним идејама поеме Луча.
Дакле, као што смо видјели на Лучу се може, или дјелимично
треба, гледати као на „Шестоднев“. О томе је до сада много написано, и у складу са тим видјели смо имамо доста и правилних и неправилних закључака о философији владике Његоша. Ако се Луча
тако посматра, онда идеја предегзистенције у том спјеву бива да
кажемо обавезна и нужна. Но већ, су истраживачи који су ту идеју
сматрали основном у спјеву, нашли да се 6. пјесма Луче идејно не
слаже са идејом предегзистенције. Да подсјетимо, послије тога
што је приказао Адама са својим ликом како су на небу заједно
са Сатаном завојштили против Бога, Његош саопштава како се
Адам у једном тренутку покајао и одустао од боја и прије коначног завршетка „небеског рата“. То је касније, довело до тога да
је Бог за Адама и његов легион ублажио казну, и он је осуђен на
издржавање казне на Земљи. Док је Сатана послан са својим легионима у Ад. И баш, послије тог описа Његош одједном „нелогично“
за цијелу причу у другом дијелу 6. пјесме умеће укратко историју
о Адаму и Еви у рају, и о њиховом сагрешењу и изгнању из раја.63
(он себе назива Михаило), је рашчињен од стране Васељенске Патријаршије, а затим неканонски рукоположен од стране групе бугарских расколника. Детаљнији
подаци о тој „црквеној“ групацији могу се наћи на сајту канонске Митрополије
Црногорско – Приморске: http://www.mitropolija.me/.
60 Илустративна је, и по самом наслову, књига „Трговци душама“, аутора
Будимира Алексића и Славка Крстајића, која документовано говори о томе ко
су и какви су људи који ту „цркву“ (=секту) или боље рећи политичку партију
сачињавају. Информацију о књизи види на сајту http://www.spc.rs/.
61 Духовно и политичко биће Црне Горе. Зборник. Подгорица 2002. С. 63
62 Духовно и политичко биће Црне Горе. С. 116.
63 Ми већ, знамо да тај Библијски опис постоји и у другим његовим пјесмама.
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Потом, описује кратко људску историју првих људи, до потопа.
И на крају даје такође скраћени приказ доласка Спаситеља на
Земљу и Његовог Домостроја Спасења. Ово мјесто (стихови који
се односе на други пад Адамов, послије оног у предегзистенцији)
задаје много бриге његошолозима. Исидора сматра, да је Његош
додао шесто пјевање у складу са Библијом, јер се уплашио да се,
као православни владика, много удаљио од Црквеног учења,64 уз
то он је: „као православни владика, као господар Црне Горе много зависан од Русије и њена Светог Синода“.65 То исто сматра и
В. Павићевић, што се тиче стихова Луче, гдје се говори о другом
паду човјека Адама, он мисли: „да ово враћање библијској причи
и црквеној догми претпоставља један свјестан уступак званичном
црквеном схватању, диктован вјероватно практично-политичким
разлозима“.66 С. Томовић, такође поставља питање због чега је
Његош у свој спјев унио библијски гријех, ако је већ имао свој
концепт гријеха у предегзистенцији? Он даље расуђује: „Неки мисле да је пјесник то учинио из опреза према хришћанској Цркви
и као православни владика. Библијски мотиви, који се односе на
живот првих људи у рају, затим појмови као што су: нарушавање
завјета, забрањени плод, прво братоубиство, истјеривање из раја,
идолопоклонство, (који су присутни у шестој пјесми Луче) одиста
нијесу у складу с главном идејом спјева по којој се одговорност
првих људи десила у претходном, нетјелесном животу (мисли на
идеју предегзистенције као главну идеју спјева).“67 То је правилни
закључак Томовића, из којег он изводи неправилну посљедицу: „Но
ако узмемо то да је Бог већ у свом свевидећем интелекту програмирао земаљски гријех човјеков, због претходног гријеха и кривице његове учињене у предегзистенцији, и да је то израз цјеловитог
казненог поступка, система примијењеног над људима, онда овдје
и нема никакве противрјечности.“68 Испада да је човјек сличан
неком програмираном роботу, и да нема никакве слободе. Но то
је далеко од тога како је размишљао Његош. Он уосталом у Лучи
Као на примјер у пјесми Мисао.
64 Исидора. С. 203-204.
65 Исидора. С. 176.
66 Петар Петровић Његош. Пјесме – Луча микрокозма – Проза – Пријеводи.
Просвета. Београд 1953. год. Коментар написао Вуко Павићевић. С. 553-557.
67 Томовић др Слободан. Тумачења и објашњења Његошеве Луче микрокозма. Обод, Цетиње 1981. С. 166-167.
68 Томовић. Исто. С. 167.
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каже да чак и послије грехопада човјек:
„свеђер умно остаје створење
И цар земље, иако у ропству.
Човјек воље остаје слободне
Ка сви други бесмртни духови.“ (Луча VI С. 89-90)
Такође се расуђивање Томовића не слаже ни са стиховима из
шесте пјесме:
„Праматеро људскога племена
Отровнога дара те прихвати,
Купаћеш га горкијем сузама,
Осипат га плачним покајањем,
Ал` бадава – завјет је нарушен!“ (Луча VI С. 214-220)
Из њих, се јасно види да наша прамајка није морала да прихвати забрањени плод (нити је за то била „програмирана“), него је то
урадила по својој слободној вољи.
И није само ово питање остављено без одговора. Постоји и низ
других питања која се ту могу поставити. Као прво, пјесник каже да
су се у Адамовом табору такође нашли побуњеници, који су протестовали против Адамове одлуке (покајања) да одступи из боја.
То су били на примјер: Ноелопан, Разец и Аскела и многи други.69
Поставља се питање зашто они нијесу прешли у неки од легиона
који су остали вјерни Сатани? Може бити ипак да је Његош, јасно
поставио неку разлику између Адама и његовог лика од осталих
анђела. Даље, адски легиони су три дана прелазили – „сипани“ у ад,
док за Адамов легион се каже само да:
„Адам пређе небесну границу
Са својијем жалоснијем ликом;
Ставише их пред врата вјечности.“ (Луча VI С. 201-203)
Тако је, шеста пјесма Луче заиста нерјешива за све оне који
у тој поеми виде само Стари Завјет. Но не треба заборавити да
је Његош исто толико и Новозавјетни!70 „Без икакве логике, у
69 Јасно је да пјесник мисли на Наполеона, Цезара и Александра (Алексу) иако
се њихова имена наводе, читајући уназад.
70 Сва та прича о шестој пјесми Луче, личи на познати проблем у вези са петим
Еуклидовим постулатом, који да подсјетимо гласи: „Кроз дату тачку А ван дате
праве p (у истој равни) можемо повући само једну праву q која нема заједничких
тачака са правом p.“ Еуклидова аксиома и његова геометрија је трајала недирнута
све до 19. вијека и до појаве, генијалног руског математичара Н. Лобачевског, који
је формулисао овакав постулат: „Кроз дату тачку А ван дате праве p (у истој равни) можемо повући бар двије праве q и h (а онда и бесконачно правих) које немају
заједничких тачака са правом p.“ Он је даље основао своју теорију – геометрију.
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самој Лучи, јавља се Христос, тако да је чак и једна величанствена Исидора (Секулић) посумњала да „шесто певање Луче нема
никакве логике, да не исходи из логике читавог спева.“71 Епископ
Атанасије каже да се Његош спасава појавом Христа на крају
шесте пјесме и уопште на крају Луче. „Зато у Лучи решење није
у предисторији (преегзистенцији)72 душе, него у будућности која
је Слово Оваплоћено – Христос“.73 Иако, још увијек немамо пуни
одговор на горе постављена питања,74 епископ Атанасије их и не
тражи у логичном смислу. Он каже да је Његошев излаз у над –
логици, која је изнад наше логике у Слову – Логосу које је стално
код Његоша присутно.75 Он правилно закључује да је Христос за
Његоша одговор на сва питања. Такође сматра, да је Његош слично
Јову, постављао питања све док му се није јавио Христос, а онда је
заћутао. Владика Атанасије даље закључује: „Пливајући токовима
патристичке традиције Његош се понекад задржавао и у њеним
рукавцима, али је ипак остао у главном току живе патристичке
традиције, живог виђења и доживљаја тајне човека и његове коначТада су многи мислили да је то бесмислено, осим генијалног Њемца Гауса, који је
подржао ту идеју. Показало се да и једна и друга геометрија могу да постоје паралелно, и то не сметајући једна другој. (Такав сличан „парадокс“ имамо и у случају
односа Њутнове класичне механике и Анштајнове теорије релативитета.) Тако је
по нама Његош, у својој Лучи хтио да каже да судбина конкретног човјека не зависи само од историјског времена у којем он живи, него зависи од живота и времена
свих покољења, и да се живот људи који су живјели прије нас не односи само на
њих него и на остала покољења. И не само да зависимо од живота других људи
него и ангела па и „онога што се догађало прије времена“ то јест од вјечности, то
јест од Извора Живота – од Живота Бога. То јест, да истински живот и историја
и јесте присуство вјечности у времену, или спој времена и вјечности – као у личности Исуса Христа у Божанској Литургији. То ћемо ми, опирући се на своје претходнике покушати да објаснимо. Да би то успјели, треба погледати како владика
Његош доживљава појам времена и вјечности.
71 Атанасије епископ (Јевтић). Луча микрокозма и садашње стање Српског
народа. Предавање. Подгорица 1995. год.
72 Ипак и епископ Атанасије признаје присуство идеје предегзистенције код
Његоша.
73 Атанасије епископ.
74 На примјер, откуда ријеч у шестој пјесми о (поновљеном) гријеху Адама у
рају.
75 Одлучни ударац људској логици, даје Гедел са својом теоремом о непотпуности сваког система аксиома. То јест ма како узели систем полазних истина
– аксиома, постојаће истина која се из њих не може извести или доказати. Бог у
Светом писму и упозорава да је људска мисао далеко нижа од Божије мисли, као
Небо и Земља.
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не судбине.“76 Ми бисмо, овдје и завршили причу о основној идеји
спјева, да нам руку није задржао митрополит Амфилохије. Наиме,
он је на једном предавању у Подгорици,77 на отворено питање публике, да ли код Његоша постоје јеретичке идеје78 у поеми Луча, одговорио одлучно: Не.79 Тако ми и продужавамо још неколико редака, узимајући наравно сав ризик на себе. Из свега се види, да Лучу
треба посматрати не само као Шестоднев него и као Откривење.80
„Времена није било“, „времена неће бити“ – ето како се укратко
може одредити тема „почетка“ Књиге Постања и тему „краја“
Откривења, које се издижу изнад простог историјског „вријеме
постоји“.81 У Вијенцу Његош каже устима игумана Стефана:
„Време земно и судбина људска,
Два образа највише лудости,
Без поретка најдубља наука,
Сна људскога ђеца ал` очеви.
Је ли ово причина управа
Којој тајну постић не можемо?
Је л` истина е ово овако,
Ал` нас очи сопствене варају?“(Г. в. С. 2290-2297)
Само постојање историјског времена је немогуће објаснити
разумом. Прошлости већ нема, будућност тек треба да дође, а
садашњост о којој ми говоримо да „јест вријеме“ је гранична тачка
без димензија између прошлог и будућег (или боље рећи права без
дебљине) и оно нестаје и губи се за чула прије него га познамо.
Таква је природа и свега што бива у увом свијету, или расте или се
умањује, и просто се запажа да нема ничега тврдог и постојаног.82
76 Његош наш савременик. Епископ Атанасије (Јевтић). Његош и патристика.
Никшић 2002. С. 8-24.
77 Негдје деведесет и неке.
78 Мислило се управо на идеју предегзистенције.
79 Грешни писац ових редова није нажалост запамтио објашњење одговора.
Митрополит је сигурно рекао да та идеја (предегзистенције) иако постоји није
главна као што то можемо видјети из његовог текста „Његошево богословље“ у
зборнику Његош наш савременик. Или из већ раније цитираног мјеста из истог
текста. С. 25 – 31. Но ипак тај одговор „Не“ ми смо једино запамтили и дуго о
њему размишљали. Неке резултате тог мисаоног процеса ми ћемо овдје изнијети,
узимајући наравно сав ризик на себе.
80 Његош је и старозавјетни и новозавјетни човјек, каже митрополит
Амфилохије.
81 Ильин В. Н. Тамо. С. 17.
82 Тај парадокс, у вези са временом, примјећује блажени Августин у својим
Исповијестима. Или још свети Василије Велики у свом Шестодневу. Василий свя-
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Зато се пјесник у Лучи издиже на виши ниво посматрања. Он
посматра такозвани „интелигибилни свијет“83, (гдје је и свијет
анђелски, свијет душа и цијела твар само одријешена од времена,
дакле узета преко својих „логоса“) који постоји ван времена, али
то не значи „у вјечности“, него значи „у вјекове“. Оно почиње да
постоји, настаје, прелази из не-бића у биће. Интелигибилно биће
није беспочетно, него добија почетак свог бића у вјековима. Али
оно нема краја и није пропадљиво, од Творца му је дарована неразрушивост (непропадљивост). Преподобни Максим тако дефинише (одређује): „Еон је вријеме без кретања, и вријеме је Еон, који
се мјери кретањем“.84 Његош у Лучи као да спаја Почетак и Крај,
Алфу и Омегу и то их спаја у величанственом лику Христа, или
боље рећи помоћу Христа!
Лучу, треба дакле посматрати и као Откривење, треба имати у
виду да се цијела поема одвија као у сну, или у неком молитвеном
трансу – екстази. Поема се одвија пред очима (духовним очима)
пјесника, и она има првенствено значење његовог разговора са
Богом. Тиме се, општост поеме не укида, јер умјесто – душе владике сви ми у њој можемо замишљати – своју душу. И зато, не треба
се као Латковић чудити зашто Његош, поставља понекад питања,
на која Црква има конкретан одговор;85 то је зато што је Луча уједно
и исповијест пјесника, исповијест његових сумњи и колебања и не
само његових него и сумњи цијелог човјечанства и не само људи
него и ангела (и палих ангела). Његош, као пастир душа зна да је
рађање душе у духовном смислу подобно рађању тјелесном. Он зна
да епископ, као свака мајка треба да се суочи са свим болестима
које њено чедо може да има, а то може само ако проживи и доживи
те болести у сопственој души; показујући тиме и излаз и лијек од
тих болести.86 „Његош се спасавао од свега тога Лучом, али је пустио да се сва та машинерија логике, философије, религије и правтой Великий. Беседы на Шестоднев. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, собственная типография, 1902. год. С. 9.
83 Свијет анђела, бестјелесних сила. Свијет који је доступан само уму.
84 «Мир умопостигаемый находится в чувственном, как душа в теле, а мир
чувственный соединен с умопостигаемым миром, как тело соединено с душой.
Оба мира составляют единый мир, как из души и тела составляется один человек». Флоровский. Там же. С. 207.
85 Латковић. Објашњења уз Лучу. С. 337.
86 Слично нас учи и медицина. Она у организам убризгава највећи отров
(вакцина) и пушта да организам сам нађе одбрану од њега. Није ли такав и смисао
свих искушења које Бог као милостиви Родитељ попушта на нас своја чеда.
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де продемонстрира, и да све изиђе на површину, зато што је све
то он преживео“87. „Тако се и Његош спасавао појавом Божијом.
Одједном се појављује Христос! У јеку пропасти Адама и његовог
рода – долази оваплоћени Богочовек!“88
Дакле, Луча је и Откривење и описује Жену обучену у сунце која рађа (12 Отк. 1), а та жена је управо пјесникова душа. У
свакој души, треба да се као наново роди и овлапоти се Христос.89
(Упореди: „него живи у мени Христос“ (2 Гал. 20). „Опет пут
Божанског снисхођења и човјековог усхођења, тајанствени сусрет
Бога и човјека, - у Христу. И то се односи на формирање Цркве,
као Христовог Тијела. У њој оваплоћење непрекидно траје и
испуњава се. Али Бог, који снисходи и силази треба да буде препознат и признат. У томе је суштина подвига и историје, - кретање
у сусрет, самоодрицање ради обожења“.90 То подразумијева „синергизам“, кроз подвиг и тајне Цркве. То је и главна Тема и Идеја
Луче микрокозма. Луча је и молитвено стојање на камену (вјере)
и стицање Светог Духа.91 Уз молитву „Боже милостив буди мени
грешноме“, уз покајање за све гријехе, уз подражавање Христу у
гетсиманском борењу. Зато у откривењу душа пјесника види пред
Богом сва покољења људи све до 19. вијека – до пјесниковог времена. Дакле ту се не ради само о Црквеном Сабрању на небу, већ
о сабрању свих људи, и зашто не рећи о некаквом као Суду, гдје је
главни судија Бог, а главни подсудија Његош. Његош свјесно гледа
себе кроз судбину свих људи (или боље рећи све твари), јер је он
како каже преподобни Јустин „свечовјек“.92 Истина, он је то рекао
за Достојевског, али се те ријечи веома добро слажу и са личношћу
пјесника Његоша. И даље он продужава:93 „Заиста, све, што човјек
може у животу да доживи, Његош је преживио у невиђеном обиму, при томе веома јасно и упечатљиво. На бојном поље његовог
срца и ума дуго су се борили Ђаво и Бог, док, напокон, коначно
87 Атанасије епископ. Предавање.
88 Атанасије епископ. Предавање.
89 Флоровский протоиерей Георгий. Восточные отцы. С. 221.
90 Флоровский протоиерей Георгий. Восточные отцы. С. 221.
91 Свети Серафим Саровски.
92 Иустин преподобный Попович. Достоевский о Европе и Славянстве.
Перевод с сербского Л. Н. Даниленко. Сретенский монастырь. Москва – СанктПетербург 2002.
93 Такође о Достојевском, а ми то користимо поново везано за Његоша, нашто
нас је навео и митрополит Амфилохије његовим упоређивањем Достојевског и
Његоша.
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није побиједио ОН – чудесни Бог и Господ – Богочовјек Христос.
Све остало, људско и ђаволско, заувијек је побијеђено (нестало). И
само је једно остало непобијеђеним у тој борби: он – свечовјек, и
његов непромјењиви идеал – Богочовјек“.94 Судбина његове душе,
зависи од живота свих покољења од Адама наовамо.95 (Она се и
каје пред Богом за све њихове гријехе.) И не само да зависи од судбине људи него и анђела и добрих и злих. Зато се неким тумачима
Његоша, чинило да кроз Сатану Његош говори своје ријечи или
да он симпатише Сатану. И настаје рат на небу, Михаило и војске
анђелске завојштише на аждаху, и аждаха би побијеђена (12 Отк.
7-9). И жена или душа пјесника родила је мушко (12 Отк. 5), то
јест Христос се родио вјером у души владике. Зато и каже епископ
Атанасије, да се Његош спасава Христом. И да је Његош побиједио
себе Лучом, то јест појавом Христа у њој.96 Касније, се опет враћа
у историјско вријеме, пјесник објашњава, како се догодило да
људски род учествује у тој побуни Сатане – како сваки од људи
учествује у сличној побуни!, објашњава да је то посљедица првородног гријеха у рају, како то и Црква учи.97 (Таквих поновљених
хронологија, имамо доста и у Светом писму на примјер у књизи
Постања, кад се описује стварање човјека.) Даје и пут излаза из тог
рата против Бога, који је покајање слично Адамовом покајању. Он и
наводи име Адама у правилном смислу, а имена Наполеона, Цезара
и Александра у обрнутом смислу, сигурно зато јер је Адам принио покајање пред Богом, а остала тројица по мишљењу пјесника
нијесу.
Пјесник се сада, већ спокојно враћа у вријеме које му није више
страшно и бесмислено, враћа се у свој мали храм који му више није
тијесан; јер сада носи у себи Вјечност, носи у себи Христа. Амин.
94 Иустин. Достоевский. Там же. С. 242.
95 Кроз једну тачку ван дате праве пролази мноштво других правих. У једном
виђењу (тачки – тренутку) појављује (пролази) се бесконачно много преплетених судбина (времена – правих) људи и ангела, и све оне се односе на судбину
(вријеме – праву) конкретне душе Владике Његоша! При чему је та тачка – виђење
само један од тачака круга који се добија уједињењем почетка и краја времена
(мисли се на историју), спајањем Алфе и Омеге. И та Алфа и Омега као и свака од
међу тачака треба да буде Христос, јер у свакој души треба као заново да се Роди
Христос! Свака душа је призвана да буде подобна Марији Дјеви и да каже «се раба
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лук. 1, 38).
96 Атанасије епископ. Поменута бесједа.
97 И ту онда заиста нема мјеста никаквој идеји предегзистенције, и шеста
пјесма не само да није сувишна него је и нужна!
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Дакле, душа се узноси тамо гдје времена нема (гдје је вријеме
вјечност), и враћа се опет у вријеме. Примијетимо да у Лучи не
учествују само прошла покољења, владика је мислио и на будућа.
Луча се подједнако односи на душу сваког од нас, зато што је ту
присутан Христос, који је алфа и омега. Или још боље, присутна
је благодат Духа Светога који подвизава сваку душу да слави свог
Творца, и да се препорађа за вјечни живот.
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Јелица Стојановић
Његошев ЈеЗиК У (Кон)ТеКСТУ вРеМена и
вРеМенĀ
1. Циљ мог говорења, а (рекла бих) и овог скупа Дани Њеошеви
није неко ново, нити најновије читање и виђење Његоша, односно Његошева стваралаштва и језика (каква се у овом времену у
Црној Гори потенцирају намећу и подмећу, - тј. читање Његоша
без Његоша и великих Његошолога). Колико је интересовање за
Његоша и Његошево дјело и колико је Његош дубоко, темељно и
широко проучаван најбоље говори то што је тај опус добио статус
једне праве и велике науке, која је добила име Његошологија. Не
могу се сјетити да ли има још таквих писаца у српској књижевности,
а ријетко и шире. Одрицање и бјежање од праве и истинске
Његошологије и Његоша, зарад неког тзв. новог (из основе погрешног и кривог) читања и тумачења представља само спотицање
и тумарање у тами.1
Његош је одавно тема највећих филолога (србиста и слависта), књижевних критичара, историчара, философа... Правилно
разумијевање и приступ Његошу могу бити релевантни једино
ако проистичу и наслањају се на обимни и дубоки опус посвећен
Његошу и његовом дјелу; и ако се, прије свега, ослањају на Његоша
1 О томе илустративно говори скуп који су назвали Његошеви дани, који се по
други пут одржава на Цетињу и чији је основни циљ „прекодирање“ Његошевог
дјела, читање Његоша без Његоша. Основни „мото“ скупа одржаног 2009. године
гласио је: „’Опрати Његоша од националистичке прљавштине (односно од свега
онога што не одговара протагонистима ‘новог читања Његоша’ и што они прогласе ‘прљавштином’, Ј. С.) и претворити га у симбол интеркултурног дијалога
и толеранције – то је сврха ’Његошевих дана’, који су осмишљени првенствено
као сусрет и дијалог култура – казала је на отварању скупа професор Татјана
Бечановић, председница организационог одбора те манифестације“, Њеош - канонска вренос црноорске кулуре, 27. август 2009. | 14:56 | Извор: Тањуг. „Ново
читање“ можда треба да изгледа овако: „Мјесто Горског вијенца у црногорској
традицији толико је стабилно, његове семантичке структуре су чврсте и аутоматизоване у оквиру црногорске књижевности у толикој мјери да их не може угрозити деканонизовано читање, па оне служе као корисна редуданца у оквиру нових
семантичких система који су у актуелном метатекстуалном дијалогу са Горским
вијенцем“, казала је Татјана Бечановић, Књижевно јело као знак. Међународни
научни скуп „Његошеви дани“ на Цетињу, Вијести, 28. јун 2008, 2.

91

Ј����� С���������

(а не на фалсификат и фалсификатима Његоша, - а и свега осталог
што уз то иде и што је са тим повезано).
Његош је израстао из дубоке, оригиналне, неуништиве
традиције, из богатства српског књижевног и језичког стваралаштва. Везано за то покушаћу да Његошев језик прикажем у (кон)тексту и континуитету дуге, непатворене и препознатљиве историје
српског језика и језичких процеса; - што није ни мало тешко јер
Његошев језик одсликава сву слојевитост, пуноћу и кретања унутар и око српског језика. Носи и репрезентује, како оно што собом
подразумијева тзв. унутрашња историја српског језика (својим
структурно-генетским и типолошким особеностима), тако и оно
што представља спољашња историја српског језика (својим етнокултурним контекстом). Отуда проистиче и језичка слојевитост,
богатство и пуноћа Његошевог језика и израза.
2. Српски језик је у дугој историји трајања и развитка одликовала функционална раслојеност, што се у историји српског језика
манифестовало начелно постојањем два функционално раслојена
и у знатној мјери диференцирана језичка типа и израза у писмености: један црквено-словенски, прије свега црквени и књижевни
тип (тип везан за цркву, за књиге вјерске садржине, богослужбене
текстове, дјелимично и црквену администрацију и књижевност)
и, други, српски народни језик (који је паралелно коришћен и
постојао и опстајао на цијелом српском говорном подручју од
најстаријих писаних споменика па до Вука, и послије Вука). Српски
народни језик је имао свој постојан континуитет у писаној грађи
(разноврсној и разнородној). Њиме су писане различите повеље,
писма, правна акта, законици, даровнице, разна обраћања црквених великодостојника народу, текстови са популарном и научнопопуларном садржином, белетристика и сл. Наравно, у многим
текстовима карактеристично је преклапање (и мање или веће присуство) ова два језичка типа.
2.1. У дугој културној, књижевној и језичкој историји српски
језик карактеришу четири типа књижевног језика (који су се /
мање или више/ наслањали на живи српски народни језик). Прва,
и најранија фаза представља старословенски језик и старословенско језичко наслеђе. Друга фаза јесте период српскословенског: то је српска редакција старословенског језика (настала негдје
у 11. вијеку, као плод утицаја црквенословенског језика у српској
говорној средини и прилагођена живим процесима српског народног језика). Ова фаза је трајала отприлике до почетка 18. вијека.
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Трећи тип књижевног језика код Срба био је славеносрпски (настао
након Велике сеобе Срба под Арсенијем Чарнојевићем). Четврти је
период вуковог и вуковског српског књижевног језика.2
2.2. Срби су и у XVIII вијек ушли са два језичка израза у писмености, српскословенским и народним. То двојство је око 1700. године имало већ петовјековну традицију... Од овог периода почиње
уплив рускословенског језика. Након Велике сеобе, када је под
патријархом Арсенијем 3. Чарнојевићем дошло до познате сеобе
Срба (са југа) у предјеле сјеверно од Саве и Дунава, један дио
Срба се нашао у оквиру Аустроугарске, хришћанске католичке
земље, гдје се тежило и католизацији Срба и латинизацији писма. Увиђајући нову и другачију опасност по Српску православну
цркву (у односу на ону под турским ропством) митрополит Мојсије
Петровић се обратио словенској, православној и ћириличној
Русији за помоћ која је подразумијевала слање књига, учитеља...
Језичке промјене условљене су црквеним, националним, политичким и просвјетним разлозима. Усвајањем рускословенског није се
прекинула пракса писања на српском народном језику.
Славеносрпски језик настао је као последица жеље српских
стваралаца, прије свега књижевника, да пишу језиком који ће бити
разумљив читаоцу. Разумљивост, сагледана у контексту дотад
владајуће рускословенске писмености, морала је подразумијевати
приближавање народном језику, тј. посрбљавање црквенословенског језика. То се огледало углавном у прилагођавању и превођењу
рускословенских језичких елемената, прије свега лексике; најчешће
је рускословенска или руска ријеч замјењивана српском или је фонетски и морфолошки адаптирана према српском језику, док је
рјеђе замјењивана српскословенском ријечју. Србизирањем рускословенског језика настаје славеносрпски језик, који је (као богато наслеђе) задржао рускословенску апстрактну лексику. Иако се
српскословенски у великој мјери напушта у 18. вијеку, он је, ипак, у
знатној мјери учествовао у србизирању рускословенског језика.
2 Правописне и језичке тенденције везане за црквени (књижевни) језик, без
обзира у ком су преписивачком центру настале, брзо се шире и прихватају (негдје
раније, негдје касније) на широком ареалу српског језика, док споменици писани
народним језиком у знатној мјери носе црте говора (и дијалекта) на којем су настале; и истовремено, у знатној мјери, прате и одсликавају стање у књижевном
језику. У црквеном и књижевном језику, такође, у мањој или већој мјери, могу се
запазити и неке дијалекатске црте... И једно и друго подједнако су наслеђе српског
језика.
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Тако је управо и настао славеносрпски језик: мијешањем
црта рускословенског језика и српских језичких елемената. Овај
језички тип је, опет, уз значајне промјене, живио до коначне велике модификације – Вукове реформе. Сви језички процеси започети у неком већем (или за одређени период највећем) центру
српске културе и писмености, ширили су се на све српске земље и
на цјелокупно српско језичко подручје (почев од српскословенског,
преко рускословенског и славеносрпског, па до Вуковог српског
језика). Тако се и рускословенски (а са њим и славеносрпски) у
Црној Гори стабилизује у својој употреби током 18. вијека.
Дакле, у предвуковском, и предњегошевском, периоду језик
се испољавао и остваривао на три донекле различита начина: као
црквени (са доминацијом рускословенских елемената); грађански
(славеносрпски) и народни.
2.3. вукова језичка реформа значила је донекле одступање у
односу на затечену књижевнојезичку ситуацију, али (највише) у
односу на славеносрпски као језички образац који је доминирао
прије свега у књигама црквене садржине, а у знатној мјери и у
текстовима са књижевно-умјетничким садржајем. Вукова језичка
реформа представљала је фаворизовање другог језичког типа (заснованог на народном говору).
Споменици писани народним језиком присутни су на свим
просторима српског језика. Споменици писани народним језиком
имају континуитет за све вријеме трајања како српскословенског периода, тако и славеносрпског. Сви ови типови, са благим
варијацијама повезују цјелокупан простор српских земаља и
српског језика (од Рашке, Зете / Црне Горе; Хума / Херцеговине,
Босне; Дубровника) кроз дугу историју и традицију. Од самих почетака српске писмености народни језик се често употребљавао да
би допунио, а каткада и замијенио црквену ријеч. Вук се умногоме, када је недостајала форма у народном говору користио црквенословенизмима, црпио је језичко благо из црквенословенског,
надомјештао и допуњавао „недовољност“ народног језика.
Према томе, Вукова реформа не представља некакав прекид са традицијом, нити рез, већ један донекле нови ток, односно
фаворизовање једног од језичких типова, српског народног језика,
који је дубоко израстао из историје српског језика и утемељен у
њеној традицији. Наравно, Вук Стефановић Караџић, језик на чијој
је норми и кодификацији радио, није именовао никако другачије
него српски, назив српскохрватски дошао је и долазио са запада
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(зарад познатих пројеката и процеса разградње српског језика, и
његовог имена).
3. Његош је једна од најљепших спона у српском језику – у
простору и у времену. Сви поменути типови, изрази и слојеви присутни су и препознатљиви у Његошевом језику и дјелу. Оно што је
сабрано у српском језику кроз временā па све до Његошевог времена најљепше је заискрило кроз Његошево дјело и језик. Његошев
језик је бриљантна синтеза иначе тешко спојивих елемената: црквенословенског и народног језика. У Његошевом језику садржане су
особине и српскословенског, и рускословенског, и славеносрпског
и, више од свега, српског народног језика; - дакле, све што је српски
језик кроз дугу историју сабрао и собом носио.3
3.1. Иако се, у знатној мјери, прекида континуитет употребе
српскословенског језика негдје од 18. вијека, српскословенски
елементи су наставили да живе у језику и писмености уопште,
а неки су постали одлика живог народног језика. Имамо их и у
Његошевом језику. Тако, као српскословенизме можемо посматрати (савории, сајеинии, сабор, Васкрсеније, окајаније, биије,
Сачиниељ, бесамран, оачасво, мироворац, вјенценосац;
вож; рожесво; освешава; аменик; боомрски; роморжац;
немошни, оши ворац; машаније; беније; савезали...).
Нијесу ријетке комбинације српскословенских и српских народних елемената (нпр. наслажење; заблужење; росвешење...).
3.2. У Његошевом језику нијесу ријетке рускословенске форме
(често комбиноване са српским народним језичким елементима,
нпр): возвишених ушах; возушни; вознеси ме; слово... возљубљено;
ворос; воскреснула; Созаељ; Сочиниељ; совершенсво;
внуренос; соза; боженсвени, оачесво; божесво; величесво,
љубезан, чес, љубов; љубовцах, зачаије; зања, Јазическоје; учасник; Књажевсво; књаз; жерва, начерана; волнама, олкови;
восхишчава; блисаелан, Славјанин; Воскрсење; восклицањем.
3.3. Честе су, наравно, и славеносрпке особине: форме у којима
имамо комбинацију рускословенских и српских језичких елемената: восхићава (поред восхишава и восхишчава); воображење,
васкреснула; оачесво; реосвјашенсво; сокровиша;
корабљекрушење; заблуђење; рочиање...
3 О слојевитости и разнообразности Његошевог језика видјети и: Радмило Маројевић, Пеар II Перовић Њеош, Горски вијенац. Криичко изање.
Тексолоија, Подгорица 2005.
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3.4. У четвртој и петој деценији 19. вијека, у вријеме кад су
публикована Његошева дјела, у српском књижевном језику већ је
увелико преовладао народни језик. Његошев језик је, прије свега,
заснован на српском народном језику (у складу и са Вуковим начелом о употреби народног језика, и народне ријечи, за потребе
писмености и књижевности), са многим дијалекатским особинама:
„Тако е найпречïй и единый начин, истиче Вук, - коим се може подигнути наша литература: да почне писати свакïй Списатель онако,
као што се говори у ономъ пределу, гдье се онъ родïо и узрастао“4.
И иначе, дијалекатске црте у српском народном језику присутне
су мање-више у бројним текстовима са широког српског језичког
простора од најстаријих времена (кроз сву историју језика) – па и
до Вуковог и Његошевог времена. Оне се могу срести (иако спорадично) и у текстовима црквене (и богослужбене) садржине. Зато су
сасвим природни у Његошевом језику облици: ђе, виђеи, ђевојка;
овђе; виђеи, рађеовску (вјеру), ђеињаху, уше рађеовске; е
о куле оћерасмо Турке; ваи (очи живе), обиимо, варенијех,
бојнијех (ољана), куијен; ице, сиље; Не кће Србин изаи
Србина; на знање ви лавари с влаиком; У лаву им малу ућерао;
Чуј, нарое, ку смо замлиали: / Своју срећу о ное урисмо / Да
се с нама вас свије калижи... – дакле, дијалекатски облици српског
језика који су и данас карактеристика (неки мање, неки више) широког ареала српских говора ијекавског типа: од Баније и Кордуна,
Лике, преко Босне и Херцеговине, југозападне Србије, Црне Горе.
5. И српскословенске, и рускословенске, и славеносрпске црте,
и црте српског народног језика у Његошевом језику представљају
показатељ богатог наслеђа и дуге историје и континуитета српског
језика, одсликавају његову свеобухватност, разуђеност и богатство, - кроз времена и у Његошевом времену и дјелу.
Међутим, неријетко се у последње вријеме може чути од заговорника и одборника тзв. црногорског језика, да „црногорски
језик“ јесте (и треба да буде) управо онај којим је Његош писао. А
којим је језиком Његош писао види се и из претходног прегледа (и
анализе). Којим се језиком говорило у Његошево вријеме и који је
то језик био, и који јесте (и једино може бити) види се и по томе
како се он и за Његошево вријеме (и прије Његоша; а и послије), именовао... У првој деценији Његошевог владиковања на Цетињу
је 1836. године штампан Срски буквар раи учења млаежи црков4 Вук Стефановић Караџић, О језику и књижевноси, књ. 1, Београд, 2001, 76.
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ному и ражанскому чиању, а 1838. године Милаковићева Срска
рамаика сасављена за црноорску млаеж.5 Име свог језика
Његош је и стиховима опјевао, (у посвети на књизи Вукова аница
из 1826. године): „Срски ишем и зборим, сваком ромко оворим:
наронос ми србинска, ум и уша славјанска“.
Давно је речено (Ријечи су великог београдског лингвисте из
Орје Луке, Радослава Бошковића): „Нико није ћарио ко је Вука
исправљао“, а тако се може рећи и – да нико није ћарио ко је Његоша
исправљао, али јесте ко се Његошем исправљао и поправљао.

5 „Док је у Буквару рускословенски језик сведен само на азбуку, срицање слогова и неколико молитава (уз остали, већи дио на народном језику), дотле се посебно о овом језику не говори у Милаковићевој Српској граматици. У овој књизи је
граматички описан народни језик, заправо тип књижевног језика који је највећим
дијелом вуковски, али у којем и те како има славеносрпског језичког слоја којим
се тада одликовао књижевни језик код Срба уопште“. Светозар Стијовић, Славенизми у Њеошевим есничким елима, Сремски Карловци – Нови Сад, 1992, 28.
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Драга Бојовић
оКоЛо ЈеДног СТиХа У гоРСКоМ виЈенЦУ
(Гроб се њеов роâ на а , свије)

Мало је стваралаца у језику и књижевности чији стихови или
искази појединачно изазивају изнова запитаност, зачудност на
књижевно-теоријском и, свакако, на језичком плану. Него, то су
особености стваралаца генијалног духа који су своје тумаче даривали благодаћу наслеђа и увида и у етно, и васељенску културу.
У контексту овако назначене теме неопходним се показује
општа карактеризација језика Његошевог, сагледавање макро и
микро-етнокултурних концепата клетве, и на крају, што посебно
изазива нашу пажњу, граматичко-семантичка структура овога
стиха. Зашто баш њега, ако се ништа ни ново, ни друкчије неће
рећи? Неподношљива, потресна из утробе па до небеских висина,
семантичка снага исказа клетве и (не)вријеме које (не) подноси
снагу језика владике и пјесника, управо због њихове откривењске
моћи, опредијелили су за нас за овај микро-поглед.
Уз Вука је, каже академик Бранислав Остојић, Његош остао
један од твораца нашег књижевног језика: „Његошев и Вуков
књижевни језик у основи је исти – језик простога народа и језик
народног стваралаштва са извјесним разликама индивидуално
условљеним и с одређеним индивидуално условљеним творачким
особеностима као незаобилазним конституентом језика у процесу
уобличавања књижевног дјела и приближавања текста стварним
основама живота“.1
Истраживање садржаја и структуре клетви у Горском вијенцу
могао би бити тема посебне студије, интердисциплинарнога приступа: језичког, филолошког, етнолошко-културолошког, теолошког ...„Нужно би било утврдити да ли садржина и структура клетви у Његошеву дјелу лежи у литератури који је Његош читао или
народа који га је дао...Клетве су упућене великашима, главарима,
па и самоме владици...“2
Када узимамо у обзир шире тумачење овога стиха неопходно је
сагледати и контекст употребе конструкције с глаголом роаси
и у Његошевом и у народном језику:
1 Бранислав Остојић, Њеошев књижевни језик у: Прилози о Њеошеву језику,
Никшић, 1997, 16.
2 Исто, 86.
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О роклеа земљо, роала се!“(ГВ,974)
По обом се земља ровалила... , као и сам контекст овога
стиха:
...Ко издао, браћо, те јунаке
Који почну на наше крвнике Спопала га мука Бранковића,
Часне посте за пса испостио,
Гроб се њеов роâ на а, свије! (ГВ, 2425)
У критичком издању Горскога вијенца проф. Радмила
Маројевића3 читамо објашњење: тâј – показна зам. са дијалекатским
губљењем ј, (...); фраз., нека му се кости провале, до у подземни
свијет, (...), у сличном значењу су Вукове народне заклетве: Тако ми
се гроб не просјео као арију безумноме!(...), Тако се не пропао
као арија безумни! (У Црној Гори) (...)
У народноме језику који и у (за) клетвама чува теолошкофизички садржај симетрије присутне су форме: Овоа ми, и оноа
свије, ... на овоме и ономе св(и)јеу...
Маројевић4 даје сва објашњења овога стиха. Он тамо наводи погрешна тумачења (Ковачевић, Барац, Млаеновић), и
тачна објашњења и полазишта (Ђукић, Раовић, Бошковић,
Севановић).
И са становишта књижевно-теоријске интерпретације тешко
се може прихватити да послије стиха Часне посте за пса испостио,
стихови Гроб се њеов роа на а свије могу значити: Земља му
коси исурала (избацивала). Барчево тумачење (Не имао ни роба
на овоме свијеу – може бити у складу са правилним тумачењем,
ако синтагму овај свије схватимо као и овај, и онај свије, тј. гроб
му у бездану био што има и контекстуалне потврде: У а (оземни
свије) ми се свије реворио, а сви љуи аклени ухови...
Исправна5 објашњења Трифуна Ђукића и Ђузе Радовића „од
издајице не остао чак ни гроб, него и он нестао бестрага, пропао
у земљу до на а свије, до у пакао, тј. свијет „оњи“ могла би се
сматрати образложеним на једном нивоу тумачења.
3 Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, критичко издање, Тексолоија,
редакција и коментар Радмило Маројевић, ЦИД, Подгорица, 2005,191.
4 В.: исто, Проблеми семаничке реконсрукције, Фразеолошка
реконсрукција,639-643.
5 Исто, 639.
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Овај стих тумачи Радосав Бошковић6. Он, каже Маројевић,
„није знао за објашњења својих претходника (или их није сматрао
образложеним тумачењима)“.7
„Могућа су – или немогуће-две интерпретације, овога изразаједна и једне врсте ако се пође с општејезичкога гледишта, друга и
друкчија-ако се пође с покрајинскога гледишта“.8
Велики наш лингвиста, према нашем мишљењу, довољно
не образлаже „ошејезичко“ и „окрајинско“ гледиште, тј. она
би се могла међусобно замијенити: oпштејезичко: црноорски
акузаив=локаив, ај свије=онај свије, покрајинско ај
свије=оземни свије. Ошејезичко „гледиште“ није оно што је
граматичка појава на дијалекатском плану, нити је „општејезичко
гледиште“ тај свијет само онај свијет, нити је покрајинско ај
свије=оземни свије, који имплицира прави акузатив за мјеру.
„Цео Његошев стих би, закључује Бошковић, значио да му се гроб
провали неизмерно дубоко, до у подземни свет“.9
Стога мислимо да одбацивање семантичке нијансе „до у пакао“ Н. Банашевића није сасвим оправдано, у контексту да се послужимо Бошковићевим ријечима „општејезичкога гледишта“.
Није исправно Томовићево полазиште о томе да ли је обичан народ
имао есхатолошку изграђену представу раја и пакла. У тумачењу
Његошевог језика битно полазиште јесте оно што је њега образовало као пјесника, и интра и интеркултурално тумачење, а то је и
познавање митологије древних народа и хришћанског, и народног
предања, јер ако се свјетлост поистовјећује са животом и Богом,
тада пакао значи одсуство Бога и живота.
Изузетно драгоцјено је Маројевићево истраживање потврде
шире верзије фразеологизма (Дабоа му се роб роа(о)10.У народном језику живе клетве: По обом се земља ровалила, О
роклеа земљо, роала се (несало е).
Осим тога, лијепо примјећује проф. Маројевић, „није сваки
акузатив у Његошевом језику употријебљен у значењу локатива,
па ни анализирани“11. Питање је да ли се ради о дијалекатској упо6 Радосав Бошковић, Око ва сиха из Горско вијенца у: Оабрани чланци и
расраве, Титоград, 1978, 265-267.
7 Маројевић, о.c. 639.
8 Бошковић, o.c. 265.
9 Исто.
10 Маројевић, о.c. 643.
11 Исто, 641.
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треби акузатива уз глаголе мировања (м. локатива): Све ћу ти их
затворит у кућу, па у живи оањ изгорјети? (2214-15, В) које наводи
Вушовић у о Његошевом језику12.
Умјесто сажетка поменућемо да се конструкција Његошев
језик, која је врело истраживачких подухвата, у последње вријеме,
посебно болно за српски језик и културу у Црној Гори, и уопште
културу, често злоупотребљава у покушајима стварања назови
језика па се Његошев језик поистовјећује са тзв, црноорским (нпр.
(не) извјесна Босиљка Канкараш, у Његошев језик ставља и синтаксичку особину акузатив умјесто локатива: Живим у ра...),
Његошев израз треба ревитализовати као црногорски језик, мисле
неки народни посланици. Његошеви дани у организацији црногорске Владе Његоша и његово стваралаштво узимају за основ развоја
монтенегристике. А великану наше културе од овога се „коси у
робу реврћу“, - да останемо доследни наслову овог кратког погледа.

12 Данило Вушовић, О Њеошевом језику, Подгорица, 2004,108.
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УПоТРеБа веРБаЛниХ инТенЗиФиКаТоРа У
ЊегошевоМ ЈеЗиКУ
0.1. Под термином интензификатор у модерној лингвистици
подразумијевају се језичке јединице помоћу којих се појачава
значење или експресивност неког елемента, односно јединице
којима се комуникативно издваја један реченични дио у односу на остале [Кристал 1988: 257; Ковачевић: 1996: 70]. Функција
интензификације примарно се везује за партикуле, које заједно са
модалним ријечима припадају групи ријечци.
Партикуле немају исти статус у синхронији и дијахронији. Оно
што ми данас зовемо партикулама најчешће су по своме поријеклу
везници или прилози, док старих партикула, наслијеђених из
прасловенског језика, према Белићевом мишљењу, у савременом
српском језику заправо и нема [Белић 1998: 99−100]. Управо зато
нам је драгоцјен Његошев језик у коме су се укрстиле синхронија
и дијахронија, у коме налазимо и остатке старих партикула, али
у коме се може пратити и процес настајања нових партикула од
других врста ријечи.
0.2. Употребу вербалних интензификатора као средстава
појачавања везаних за језичке јединице лексичког и фразеолошког нивоа испитивали смо на грађи узетој из Шћепана Мало1, с
обзиром на то да се ради о спјеву који је конципиран као драма,
па се у њој све и одвија кроз дијалог у коме је посебно важна снага
ријечи. Грађу смо подијелили у три групе. Првој припадају оне лексеме које су се већ оформиле као ријечце; другој – партикуле које
воде поријекло од везника, док трећу групу чине различите врсте
ријечи, међу којима су најчешћи прилози2. Ове јединице стоје на
периферији категорије појачавања, и њихов списак је отворен, пошто у одређеним синтаксичко-прагматичким условима скоро све
1 Као извор послужио нам је рукопис критичког издања Шћеана Мало у
редакцији проф. др Радмила Маројевића.
2 У модерним граматикама страних језика као интензификатори наводе се
скоро искључиво прилози, који поред своје основне службе одређивања глаголске радње могу појачавати и садржај реченичног дијела уз који стоје (то не мора
бити, а најчешће и није глагол).
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врсте ријечи могу постати интензификаторима. Чини нам се да је
текст Шћеана Мало у домену употребе ‘периферних интензификатора’ и најзанимљивији, те ћемо се у овом раду бавити управо
том врстом појачивача.
1.0. У савременом српском језику најчешћи интензификатори
овог типа су прилози врло, веома и мноо, којима се наглашава количина неке особине или појма. Код Његоша, изузев прилога веома, ове ријечи се не употребљавају у функцији појачавања, већ он
користи друге језичке јединице, које савремени језик често и не
познаје као интензификаторе.
1.1. За исказивање неуобичајеног степена заступљености
одређене особине или радње или појмова обухваћених њоме,
Његош користи прилоге веома, оса, јако, ако, рно, сасвим,
лисом.
Прилог веома3 у функцији појачавања другог прилошког
садржаја регистровали смо у примјерима:
Veoma sam °° malo4 ° putovao [ШМ: 2581]5;
Te{ko bude veoma kwazu Dolgorukovu [ШМ: дидаскалија
на почетку јављенија четвртог, деиствије четврто].
Прилог доста употријебљен уз придјеве или прилоге може
појачавати њихов садржај6. У Шћепану Малом у том значењу
потврђен је са два примјера, док је у дјелима савремених српских
писаца у грађи коју смо користили за једно шире истраживање интензификатора веома риједак7, мада засигурно у народним говорима постоји:
a qudske su °° dosta ° sile slabe [ШМ: 1164];
3 У Речнику Њеошева језика лексема веома се описује као прилог који се користи уз описне придјеве, прилоге и глаголе са значењем ‘у великој мјери, врло,
много, јако’ [РЊЈ I: 68].
4 Курзивом обиљежавамо интензификатор, а јединицу коју он појачава истичемо подвлачењем.
5 Примјере наводимо према броју стиха онако како их је обиљежио редактор,
проф. др Радмило Маројевић.
6 Прилог оса, према лексикографском опису, употријебљен уз именичке
ријечи има значење ‘велики број, велика количина, много, пуно’ [РЊЈ I: 180]. Мислимо да му је управо то значење омогућило прелазак у категорију интензификатора у одређеним контекстуалним условима, с обзиром на то да се интензификација,
према тумачењу представника петроградске функционалне граматике, посматра
као количинска модификација квалитета [Радионова 2005: 154−157].
7 Пронашли смо свега неколика примјера, и то код Михаила Лалића и Миодрага Булатовића.
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A ja znadem °° jedan ° dosta laki [начин]—
primite ga °° da se ° ne kajete! [ШМ: 1212−1213].
Прилогом јако у Његошевом језику (као и у дјелима савремених писаца) појачава се садржај уз који стоји ова ријеч (најчешће су
то прилози и придјеви, као и радни и трпни глаголски придјев)8:
Bogu sam se °° jako ° zarekao
da na srcu °° ne dr`im ° taine [ШМ: 2286−2287];
Kwaz Dolgorukov, jako razqu}en na Crnogorce,
stane nekoliko danah u Crnoj Gori [ШМ: дидаскалија на
крају деиствија четвртог].
Интересантна је код Његоша употреба прилога грдно9, који
у великом броју случајева представља вербални појачивач. Језик
савремених српских писаца у тој улози прилог рно скоро и не
познаје10.
kad su svoje °° grdno ° gubavilo
sad kazali °° cijeloj ° Evropi [ШМ: 2432−2433];
ti si grdni °° krivac ° pred zakonom [ШМ: 2871];
Ba{ se jesam °° grdno ° utrudio,
{to nijesam °° nikad ° u `ivotu [ШМ: 3703−3704].
1.2. Уколико жели исказати да је неки садржај у потпуности
обухваћен глаголском радњом, и то издвојити као најважнији дио
исказа, Његош користи прилог сасвим11, који је у тој функцији
фреквентан и у савременом српском језику:
KARAMAN-PA[A ‰DUKA\INSKI]
Veliko je °° ovo ~udo, ° kne`e:
8 У значењу под б. у РЊЈ каже се да јако значи ‘у великој мјери, веома, врло
много, одвећ, претјерано’ [РЊЈ I: 307].
9 Осим значења ‘страшно’, према опису у Речнику Њеошева језика, рно може
да значи и ‘ружно’, као и ‘гадно, одвратно’ [РЊЈ I:123]. Р. Маројевић, међутим, истиче да је основно значење овог прилога у Његошевом језику ‘много’, преко кога
се развило и значење ‘тешко, страшно’ [Маројевић 2005: 399]. И овдје количинско
прилошко значење, према нашем мишљењу, омогућава појаву интензификације.
10 У том значењу пронађен је једино у језику Миодрага Булатовића.
11 Према опису у РЊЈ прилог сасвим има значења ‘потпуно, посве’ и ‘апсолутно’ [РЊЈ II: 255].
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Crnogorci °° nikud ° ne izlaze
u svijetu °° iz ovijeh ° gorah.
‰KNEZŠ LAZO BOGDANOVI]
Sasvim malo, °° pa{o-°Karamane [ШМ: 1601−1604];
U Tursku je °° danas ° sasvim drugo,
nije ono °° {to je pre|e ° bilo [ШМ: 2752−2753].
Много је чешћи у поменутој функцији код Његоша архаични
прилог листом, који, према тумачењу датом у РЊЈ, значи ‘сви до
једнога’, ‘све без изузетка’ [РЊЈ I: 408]:
Pomrzje}e °° listom ° nas glavare
ako glavom °° ne plate ° kauri [ШМ: 1673−1674];
Silna ti se °° Bosna sle`e
na granice °° listom na{e [ШМ: 2413 (123)];
i donese °° iz Moskve ° fermane
te podjari °° listom ° Crnogorce
na zlo na{e °° i na pakost ° te{ku [ШМ: 3514−3516].
1.3. За наглашавање неуобичајеног трајања радње у Шћеану
Малом користи се прилог једнако12, који у тој функцији није
потврђен у језику савремених писаца13, мада у народним говорима
постоји:
razje~a{e se i ustreso{e gore crnogorske,
znak da vojska turska ide jednako — grme ne prestaju
[дидаскалија испред 815. стиха];
ovo bje{e °° kavurska ° svetiwa
spram koje se °° sve sedam ° kraqevah
i gospoda °° sedam ° kraqevinah
bez prestanka °° jednako ° kr{}ahu [ШМ:1573−1576].
12 Ово периферно значење прилога јенако забиљежено је и у РЊЈ под 4. [РЊЈ
I: 214]
13 Једино смо код Момчила Настасијевића, писца старије генерације,
забиљежили неколика примјера у којима се интензификатором јенако наглашава трајање радње.
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Уз прилог ника у одричним конструкцијама у функцији
наглашавања дужине трајања радње Његош употребљава прилог
− већ(е) са архаичним значењем ‘више’14:
Ja ve} nikad °° u mome ° `ivotu
dana sla|eg °° do`ivjeti ° ne}u [ШМ: 2357−2358];
strah je turski °° krv moju ° smrzao —
ja ne mogu °° ve} nikad ° imati
powatija °° o tome ° pravoga [ШМ: 616−618];
Mi smo ono °° danas ° izgubili
{to nikada °° ve} ste}i ° ne}emo [ШМ: 3200−3201].
1.4. За појачавање тврдње Његош користи прилоге који се у савременом српском језику у тој функцији скоро и не употребљавају.
Уз потврдне предикате у употреби су интензификатори: обро, из
најбоље, цијело, чисо, збиљски и лавом.
Прилог добро у значењу ‘заиста, баш’15 забиљежили смо у
више примјера, а наводимо сљедеће:
dobro ste se °° dogovorit ° mogli
da nam i taj °° kola~ ° otpravite! [ШМ: 911−912];
Znadi dobro °° stari ° kalu|ere:
ne poma`u °° sve kuke ° za muke [ШМ: 1031−1032]
al se ~uvaj °° dobro ° besputice [ШМ: 1215]
^ujte dobro °° {to }u vi ° kazati [ШМ: 2925]
Nego su se °° dobro ° upla{ili —
`ivot im se °° za paru ° ne mili,
ali }e im °° dobro milo ° biti
{to si cara °° vrga ° u tavnicu [ШМ: 3118−3121].

14 Исп. значење под 3. у РЊЈ I: 70.
15 Ово значење није забиљежено у РЊЈ, док је значење ‘јако, врло много, веома’ забиљежено под 1.е. [РЊЈ I: 166−167].
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У истом значењу Његош користи и прилог изнајбоље16:
Treba sva{to °° radit ° {to se mo`e,
ali treba °° pazit ° iz najboqe
i na ono °° {to se ° doga|alo — [ШМ: 3723−3725].
Прилог цијело употријебљен у значењу ‘зацијело, заиста’17 има
вриједност интензификатора у сљедећим стиховима из Шћепана
Малог:
Ali sada °° cijelo ° vjerujem
da ti svijet °° ni{ta ° ne pridi`e [ШМ: 2910−2911].
Посебно је интересантна употреба прилога чисто у значењу
‘заиста, стварно’18, када се овим прилогом не одређује по квалитету
начин вршења радње, већ се наглашава неки од глагола запажања:
Ako i{ta °° o~i ° pomagaju
i ako je °° ig|e i{ta ° bilo,
~isto znadi °° o~e-°igumane —
car je ruski °° danas ° na Cetiwu! [ШМ: 36–39];
Po ~em tako °° ti poznade ° ~isto
cara glavom °° u toga ° ~ovjeka? [ШМ: 43–44];
Car je – car je °° (~isto smo ° vi|eli) [ШМ: 184];
Ja sam ~isto °° znao ° i mislio —
to }e biti °° ali ne{to ° takvo! [ШМ: 935−936]
Ja sam ~isto °° znao ° i mislio —
to }e biti °° ali ne{to ° takvo! [ШМ: 935−936].

16 У РЊЈ наводи се наш примјер као потврда за дијалектизам изнајбоље са
значењем ‘најбоље што се може’ [РЊЈ I: 283]. Мислимо да овдје ипак претеже
нијанса значења ‘заиста, посебно’, којим се посебно наглашава допунски глагол у
склопу модалног предиката.
17 Исп. ријеч цијело у РЊЈ II: 486.
18 У примјерима у којима ми препознајемо ово значење, у РЊЈ прилог чисо
се семантизује као ‘јасно, поуздано, одређено’ [РЊЈ II: 503].
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Прилог збиљски у Речнику Њеошева језика одређује се као
прилог и ријечца са значењем ‘озбиљно, стварно’ [РЊЈ I: 250]. У
примјерима које смо пронашли у Шћеану Малом:
Ne zame}i, °° zbiqski, ° vojevodo
jer iz ko`e °° `ivi ° poskakasmo,
no nam ka`i °° za svu ° pogibiju [ШМ: 1775–1777];
Ja, poklonik °° pravde ° i svobode,
zbiqski, care, °° i tebe se ° klawam [ШМ: 2059−2060] –
мислимо да је у питању прилог у функцији појачавања тврдње, а
има значење ‘заиста/стварно’.
Његош често користи и прилог главом19 да би појачао појам уз
који стоји ова ријеч, када прилог о коме је ријеч има значење ‘заиста, управо, баш’20:
Po ~em tako °° ti poznade ° ~isto
cara glavom °° u toga ° ~ovjeka? [ШM: 43–44];
ka`ite nam °° bistro ° i lijepo:
je li ovo °° glavom ° car rusiinski? [ШM: 164–165];
i on glavom °° ispred svoga ° dvora
{eta{e se °° tamo ° i ovamo [ШM: 171–172];
tatarin sam °° vezira ° Azama —
u wegove °° prebivam ° saraje,
uprav glavom °° u Visoku ° Portu [ШM: 658−660].
У конструкцијама са одричним предикатом, да би појачао
тврдњу, Његош користи прилог засвијет21 са значењем ‘нипошто,
уопште’:
19 У РЊЈ описан је у склопу лексеме лава у значењу под 8. као прилог са
значењем ‘лично’ [РЊЈ I: 114], док се у РСАНУ описује међу ‘изразима’ уз исту
лексему, а поред значења ‘лично, сам’ наводи се и значење ‘управо, баш’ [РСАНУ,
књ. 3: 276], које смо ми препознали у примјерима из Шћеана Мало.
20 Сличне примјере нашли смо и код Бранка Ћопића.
21 У РЊЈ примјер који наведимо узет је као потврда значења ‘ни по коју
цијену’, ‘нипошто’ [РЊЈ I: 242].
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zasvijet ga °° niko ve} ° ina~e
zvat ne smije °° do [}epane Mali [ШМ: 2001−2002].
2.0. Појачавање се може остварити и употребом појединих
именских ријечи, првенствено замјеница, али у одређеним контекстима и придјева и бројева.
2.1. Ријеч сам, када је употријебљена уз личне замјенице, дефинише се као замјеница за свако лице, а служи за наглашавање
појма уз који стоји [РМС, књ. 5: 618–619]. И у Његошевом језику
њоме се истиче да се радња предиката тиче управо појма уз који
стоји ова ријеч, али се њоме може остварити и само комуникативно наглашавање без неког посебног значења:
zabave ti °° druge ° ne imadem
do jednoga °° sama ° razgovora [ШМ: 2604−2605];
zlo wihovo °° Bog za dobro ° prima —
Bog je wima °° to dopu{ta ° samim
sve za hajter °° staroga ° axije [ШМ: 1642−1644];
otvorte se °° vite{ke ° grobnice,
sama slavo, °° samo ° pribje`i{te,
po Kosovu, °° srbskijeh ° junakah [ШМ: 10–12].
У функцији појачавања захтјева исказаног одричном императивном формом код Његоша се среће и одрична замјеница ништа,
која у том случају добија прилошко значење ‘ни најмање’, ‘ниуколико’, ‘нимало’ [РЊЈ II: 528−529]:
De tako ti °° tvoje crne ° vjere,
ni{ta nemoj °° okoli{at ° tako [ШМ: 1407−1408];
Uzmi kwa`e, °° ne ne}kaj se ° ni{ta! [ШМ: 2528].
И замјенички прилози никако22 и нипошто23 у Његошевом
22 Замјеница никако у значењу под б. у РЊЈ семантизује се прилогом ‘нипошто’, односно прилошким изразима ‘ни у ком случају’, ‘ни по коју цену’ [РЊЈ I:
526−527].
23 Исп. објашњење у РЊЈ према коме ниошо значи ‘ни у ком случају’, ‘ни
по коју цијену’, ‘никако’ [РЊЈ I: 527−528]. У свим наведеним синонимима садржан
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језику могу бити употријебљени у функцији интензификатора у
одричним конструкцијама, при чему наведени замјенички прилози имају вриједност интензификатора ‘уопште’:
Crnogorci °° `eqet ° ne umiju
sa Tur~inom °° mira ° ni qubavi,
dobra turskog °° nikako ° ne ho}e. [ШМ: 3154−3156];
Jer razloge °° cijele ° imaju
da nipo{to °° ovamo ° ne do|у [ШМ: 1007−1008];
Ja nijesam °° (Bog mi ° ne sudio),
begler-be`e, °° nipo{to ° bezbo`an [ШМ: 1453−1454].
За наглашавање бројности, односно количине нечега може
бити употријебљена и придјевска замјеница толики24:
Ima sam ja °° u mojoj ° gvardiji
kowanikah °° tolike ° tisu}e [ШМ: 2255−2256],
док се замјеничким прилогом тако исказује висок степен особине25:
Pora{ta su °° jedni ° Crnogorci,
kako ka`e{, °° tako ° nepobijedni? [ШМ: 1511−1512];
gore na{e °° tako su ° uzane — [ШМ: 3360−3362];
ti s o~ima °° tako ° bistrijema [ШМ: 115].
У функцији само комуникативног издвајања, без уношења
посебне нијансе значења у реченицу, Његош често употребљава
етички датив:
To je huka °° glupoga ° naroda —
је интензификатор ни, којим се најчешће и појачава неки од елемената одричне
реченичне конструкције.
24 Упореди значење под 2. у РЊЈ II: 387.
25 Значења ‘у толикој мјери’, ‘толико јако’, ‘толико много’ описана су, као секундарна, у склопу значења ријечи ако [РЊЈ II: 368].
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ja ti za to °° pjan poigra ° ne bih [ШМ: 71–72];
Ama {to je °° vojska ° rumeliinska,
ona ti je °° listom ° izginula [ШМ: 2084−2085].
Све наведене замјенице, изузев замјенице ниша, чести су интензификатори и у савременом српском језику.
2.2. Придјевом пуки, забиљеженим у Шћеану Малом, не
одређује се по особини именица уз коју стоји, већ се она у нашем
примјеру њиме наглашава26:
Ta ono je °° jedna la`a ° puka [ШМ: 3125].
Придјев уки има вриједност модалне ријечи ‘заиста’ којом се
потврђује истинитост исказа, што значи да и интензификатор о
коме је ријеч има фактивни карактер.
За наглашавање именице у вокативу, приликом обраћања,
Његош користи и придјев болан, чије је придјевско значење
изблиједјело27. Код Његоша, као и у савременом српском језику
(обично у разговорном стилу) облик болан функционише као партикула за истицање апелатива уз који стоји:
a vidi{ li °° bolan ° kalu|ere —
ovdje mjesta °° ni `ivqewa ° ne ima [ШМ: 1396−1397];
Kako nije °° bolan ° kalu|ere! [ШМ:1487].
2.3. Употријебљен уз именицу без означавања количине или
пак њене неодређености број један може вршити функцију интензификатора28, при чему су чешћи случајеви у којима се овај интензификатор употребљава уз именицу којој се придаје пежоративна
конотација:
26 И у РЊЈ лексема уки окарактерисана је као атрибут којим се појачава особина појма с именом уз које стоји [РЊЈ II: 196].
27 У значењу под 2. у РЊЈ болан се описује као ‘узречица’ која се користи при
емоционалнијем обраћању или саопштавању [РЊЈ I: 45]. И у РМС болан се (у
значењу под 5.) третира као ‘узречица’ а семантизује се лексемом ‘јадан’ [РМС,
књ. 1: 245].
28 У РЊЈ у значењу под 6. за број јеан каже се да служи „за наглашавање
својства појма уз који стоји (са избледелим основним значењем): прави, истински, аутентичан“ [РЊЈ I: 311]. Од савремених писаца, само Лалић користи ову
лексему у својству наглашавања именице уз коју стоји.
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Ko je slijep, °° jedan ° pustiwa~e [ШМ: 1635];
[to budali{ °° jedna ° Bo{wa~ino [ШМ: 1670];
Ko je ikad °° na svijet ° do~eka
a od |ece °° jedne ° raspu{tene
{to god drugo °° do vje~ite ° muke? [ШМ: 2021−2023];
Pora{ta su °° jedni ° Crnogorci,
kako ka`e{, °° tako ° nepobijedni? [ШМ: 1511−1512];
Mrko‹j›evi} je °° jedan ~ovjek ° vrli [ШМ: 1963];
[to ho}ete °° zemaqski ° glavari,
{to se starcem °° jednijem ° brukate? [ШМ: 1977−1978].
3. Мислимо да и предлог до уз акузатив и вокатив у стиховима који слиједе није употријебљен само из метричких разлога ради
употпуњавања броја слогова, већ он у тим случајевима примарно
има улогу интензификатора:
vode ‰sŠ sobom °° do dva pa{e
i Turakah °° glavnih trista [ШМ: 2248 (96)];
Blago vama °° do {est ° vitezovah
te vodiste °° u boj ° Crnogorce [ШМ: 2481−2482].
Употреба предлога о у овом контексту честа је и у српским народним пјесмама. Сматрамо да у наведеним ситуацијама предлог о
прекорачује границе свог граматичког значења и функције који му
налажу употребу уз генитив, чиме заправо губи и своју предлошку
функцију, а прима функцију партикуле-појачивача. Да се ради о
интензификатору, потврђује и перифрастичка интензификаторска
конструкција није ништа о + номинатив (исп. тачку 4.3.).
4.0. У тексту Шћеана Мало забиљежили смо и неке перифрастичке (описне) интензификаторе, састављене од више компоненти које тек у својој укупности имају вриједност појачивача.
4.1. Перифрастички интензификатор мимо игђе у значењу ‘посебно’ посвједочен је у примјеру:
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u Crnu su °° Goru ° mimo ig|e
prejevtini °° starci ° do zla boga! [ШМ: 1248−1249]
У истом примјеру подвлачимо и интензификатор до зла
бога29 у значењу ‘сувише’, ‘нарочито’ којим се појачава придјев
прејевтини.
4.2. Перифрастичким интензификаторима те какав и али
какав састављеним од конјунктора е, односно али и замјенице
какав30 појачава се садржај исказан именицом:
Ja se ~udim, °° lijepe mi ° ]abe,
(takvi qudi, °° kako ° govorite)
te kudite °° {to se kudit ° ne da
i {to ima °° te kakvu ° cijenu! [ШМ: 3351−3354];
ja sam po|oh °° s mojim ° pa{alukom
i satrijeh °° Gr~ku ° do temeqa —
bje{e muke, °° ali kakve ° muke! [ШМ: 3836−3838].
4.3. Његош користи и описни интензификатор друго ништа,
који се у савременом српском језику употребљава са ексцептивним лексемама о, осим, сем, нео – ниша рухо о/осим/нео – у
значењу ‘управо’31:
Na{ ~estiti °° devlet ° i padi{a
ho}e imat °° u svojim ° rukama
la`u onu °° te se carem ° zove:
to je wina °° (drugo ni{ta) ° `eqa —
devletu je °° on muha ° u nosu [ШМ: 3871−3875].
Слична наведеном интензификатору јесте и конструкција
састављена од одричног презента глагола бии уз који стоји предикатив (ниша) о + номинаив, при чему цијела конструкција
има заправо потврдну вриједност. Примјери:
29 Израз о зла боа није описан у Речнику Њеошева језика.
30 Овај израз у чијој је основи лексема какав у Речнику Њеошева језика
описује се помоћу интензификатора и е какав, уобичајеног за савремени српски
језик, односно помоћу придјева ‘особит’, ‘посебан’ [РЊЈ I: 333].
31 О перифрастичким интензификаторима овог типа в. Ковачевић 1996: 70–
85.
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Ovo nije °° ni{ta ° do nesre}e [ШМ: 377];
a to nije °° do jedna ° budala [ШМ: 870] –
заправо значе: ‘ово је само/управо несрећа’, односно: ‘а то је само/
управо једна будала’.
5.0. Не само поједине ријечи и синтагме него и оформљене реченице, када су уметнуте у исказ могу функционисати као његови
интензификатори.
5.1. Често средство појачавања, наглашавања садржаја у
Његошевом језику јесу клетве и заклетве. Уметнуте у исказ, оне
заустављају, „ремете“ основну мисао да би заправо скренуле
пажњу на дио који слиједи иза њих. То илуструју примјери из
Шћеана Мало:
A eto mu °° oblik ° pod Majine:
da l nijeste °° wega ° iznosili
i vi|eli °° (o~i vam ° ispale!)
svekoliko °° {to je ° i kako je? [ШМ: 180−183];
Ne ima ~o‹j›eka °° koliko ° planine,
ali ne ima, °° tako mi ° musafa,
kalu|era °° ka tebe ° bezbo`na [ШМ: 1450−1452];
Ja nijesam °° (Bog mi ° ne sudio),
begler-be`e, °° nipo{to ° bezbo`an,
nego imam °° o~i ° za gledawe [ШМ: 1453−1455];
Ko }e ka Bog °° (da mu je ° za slavu!):
tek na Turke °° zorom ° udarismo,
Bog im zeca °° u srce ° u}era [ШМ: 1791−1793].
5.2. У истој функцији могу бити употријебљени и фразеологизми са компонентом Бог и императивом сачувај, омози,
ороси или пак сам вокатив Боже:
Lak{e pope, °° kud si ° zagazio!
A evo si, °° oprosti mi ° Bo`e,
kada s Bogom °° pravdu ° zapo~eo [ШМ: 539−541];
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Sa~uvaj me °° Bo`e, ° igumane,
da bih smio °° protiv prave ° vjere
ja zlo~esto °° i{ta ° pomisliti,
a kamo li °° usta ° rasklopiti [ШМ: 2189−2192];
Bo`e dragi, °° sre}e ° ne~ujene! [ШМ: 1809].
5.3. Уметањем модалних израза којима се показује лични став
говорника такође се постиже наглашавање дијела исказа који
слиједи, што потврђује примјер:
Ne krije se °° (a {to bi se ° krio?),
nego sjedi °° u manastir ° jedan
te se moli °° Bogu ° po zakonu [ШМ: 1089−1091].
6. Појава интензификације која се обично везује за савремени
језик, и то најчешће за његов разговорни стил, или пак за књижевна
дјела у којима он доминира, може се пратити и у Његошевом
језику. Богатство и разноврсност вербалних интензификатора
пронађених у Шћеану Малом, показује да Његошев језик у том погледу ни најмање не заостаје за дјелима савремених српских писаца;
напротив, може се чак рећи да је Његошев језик чак и отворенији
када је у питању укључивање различитих врста ријечи у категорију
вербалних интензификатора него што је то случај са савременим
српским језиком, посебно језиком лијепе књижевности. Најчешћи
‘периферни интензификатори’ у Шћеану Малом јесу прилози, и
то они са значењем неуобичајене, прекомјерне количине, али се
појачавање, како је показала спроведена анализа, може постићи и
придјевима, када они не исказују особину садржану у појму, већ
управо појачавају укупни садржај појма. Такође, интензификатори
могу постати и друге врсте ријечи, али и фразеологизми и уопште
све јединице којима се појачава садржај појма или исказа у цјелини
или пак којима се на комуникативном плану издваја најважнија
информација.
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Первая монография о негоше в России
Библиография изысканий о жизни и творчестве Негоша обширна
и разнообразна, но особо выделяется первое в России подробное
монографическое исследование его общественной и поэтической
деятельности в книге П.А.Лаврова «Петр II Петрович Владыка
Черногорский и его литературная деятельность», изданной в
Москве в 1887 году. Изыскания П.А.Лаврова замечательны не только уникальными документальными материалами, собранными им
немногим более тридцати лет после смерти владыки (многое уже
возможно безвозвратно и утеряно теперь!) и представленными в
первой части книги, но и первым подробным изложением, глубоким толкованием и художественным анализом поэзии Негоша
во второй ее части. Хотелось бы отметить и общий духовно приподнятый пафос труда, исполненный сопереживания самоотверженной деятельности владыки и понимания славянской братской
близости России судьбы и творчества Негоша, судьбы и культуры
народа Черногории.
Мы публикуем вторую главу этой книги, посвященную творчеству поэта 1840-х годов, где особое внимание уделяется религиозным мотивам его поэзии, и подробно разбирается поэма «Луча
Микрокозма», влияние на нее «Потерянного Рая» Мильтона и
«Божественной комедии» Данте, но при этом текстуально доказывается яркая оригинальность и художественная уникальность
этого сочинения Негоша, поэтическое совершенство его «космогонии».
Наталья Нагорная, доктор филологических наук,
профессор Государственной академии славянской культуры
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Петр II Петрович владыка Черногорский и
его литературная деятельность1
ГЛАВА II
Стихотворения владыки в 40-х годах. — Преобладание в них религиозных мотивов. — Луча Микрокозма — Религиозная поэзия владыки. — Влияние на нее «Потерянного Рая» Мильтона.
После «Свободиады» до 1845 года владыка не написал ни одного
крупнго о произведения. Лишь некоторыя мелкие стихотворения
появлялись за это время в повременных изданиях…
Но в 1844 году во время своей поездки в Вену, владыка написал несколько выдающихся стихотворений, которые доказывают,
что его поэтический талант развивался разносторонне.
Между ними особенно обращают внимание два: одно с эпиграфом «Ко си ти…» и другое «Мисао».
Первое интересно в том отношении, что в нем владыка высказалъ свой взгляд на задачу поэта. В нем выставлены три лица,
философ, астроном и поэт, и каждый из них опредляет свое призвание.
«Мой труд, — говорит о себе поэт, — писанье, писанье... А мой
долг писать изящно. Богатая природа избрала меня, чтобы я воспевал дивное рождение светлой зари, чтобы я следил восхд и заход
солнца, чтобы на ясном челе мелькающих звзд читал великия чудеса великого создателя, чтобы прелесть весны встречал песнью,
чтобы наслаждался пением царя дубравы, чтобы слушал журчанье
ручейков, чтобы создавал храмы ветреному амуру, чтобы смотрел
на вечно волнующуюся морскую пучину и на бороздящие ее серебряные валы, чтобы любовался, как льдами покрытыя вершины
гор преломляют и отражают солнечные лучи. Струны моего чувства нежны. Когда я вижу цевток, появившийся ночью под печальным светом луны (в подл. плачущей планеты, приходит в волнение моя душа. Когда слышу, как бледный листик падает к стеблю,
1 Текст печатается в современной орфографии по изданию: М., 1887. С. 264282. (Составитель Н. Д. Нагорная)
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его падение трогает мою душу. Я верный слуга матери природы; ея
книга, открыта моему оку, я с песнью иду чрез мрачную гробницу
в светлые пределы вечной радости, иду слить звуки своей лиры с
голосами бессмертного лика, воспевающего у престола Господня2.
Это стихотворение убеждает нас в том, что истинно поэтическая душа черногорского пустынника откликалась на все человеческие струны.
И в самом деле, можно указать целый ряд мелких стихотворений, въ которых поэт, как верный сын природы, отдал дань чувству, которое в нас вызывают красоты матери природы. «Время
мая — время пения, веселой жизни всем животным, когда синяя
кукушка наравне с соловьем является искусной певуньей и поют
гимн торжествующей природе, которую весенняя пора ведет во
всей красе на обладание радостным маем в юдоли нашего малаго
мира», так начинается поздравление Гагича с 1-м маем 1838 году.
Прекрасно также стихотворение: «Ода сунцу, спевата ноћу без
мјесеца». «Сын неба диадема Зеса, победитель царства Ереба, обращается поэт к солнцу, — ты нам льешь светлые лучи, без тебя
бы во мраке плакало все подножье обширнаго Урана, без тебя бы
печальны были люди, во мрак бы росли и умирали, без тебя бы не
знали божественной руки многия чудныя растен я; безъ тебя бы
люди не знали даров своего творца, перед которыми часто омрачается блеск твоего огненного круга: все дубравы и цвтами одетые луа, высокия горы и гордыя планины, которыя рождают букеты цветов, украшающих природу, славят руку своего создателя,
услаждают взор и воздуху дають сладкий аромат.
Без тебя бы все было мертво; если бы не манил твой свет и не
вылетали быстрокрылые лучи изъ недр своей нежной матери, все,
что теперь поет и веселит человка, безъ тебя бы плакало; его ум
летал бы во мрак, переходя с одной вещи на другую, и нигде бы не
находил покоя, пока бы не сокрылся в беспредльность, подобно
гулу огромной пушки, слепо мятущемуся между гор и переходящему с одной на другую, пока его не пожрет океан воздуха. Все реки
и все моря, заключенные небом, которые необходимы человеку
и приятно ласкают взор, без тебя бы были людской гробницей и
пропастью. Голос соловья и голосистых птиц без тебя не слышался
2 Мысль последнего стиха выражена в завещании владыки: «На твој позив
смирено идем, или под твојим лоном да вјечни сан баравим, или у хорове бесмртне да те вјечно славим», т. е. «На твой призыв я иду или на веки уснуть под
твоим лоном, или вечно тебя славить в лике бессмертных».
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бы ни в поле, ни в дубраве; не было бы кому воспеть весну, красу
природы (в подл. вјенац од времена), но вечно бы молчали птички
от своего рождения до смерти, вместо них в мрачных дубравах на
полях и лугах завывали бы ненасытные волки...»
«Но теперь, — заканчивается стихотворение, — торжествует
человчество, потому что восходит веселая зорька, поля пестреют
цветами, увенчаны горныя вершины, поют птицы со своим царем
соловьем, говорят людям, чтобы шли в поля, в цветущие сады и
огороды: ведь выдвигается золотая колесница, и вылетают крылатые кони, которые везут царя света».
Прекрасной картиной утра начинается стихотворение
«Червогорец в плену у вилы»: «На заре, мертвая тишина, не слыхать человческого голоса; только листы дрожат от ветра, да златокрылка жужжит над цветами. Но вот раздалось блеяние овцы и
молодого барашка, сокол поднялся с вершины Ловчена за зеленокрылой куропаткой, а все что-то не спится…» и т. д.
Сюда же примыкают и стихотворения владыки, в которых он
затрагивал нежныя струны сердца. Но все стихотворения этого
рода он сжег перед смертью3, а между ними, судя по рассказам его
современников, очевидно, находилось не мало прекрасных песен.
Об одной рассказывает Медакович. По его словам, владыка написал ее в Перасте, любуясь на смотревшую на него из окна соседнего
дома девушку. По мнению Медаковича это стихотворение превосходило все другие: «…в нем была изображена живая сила любви со
всеми ее чарами, это стихотворение можно было бы назвать венцом его песен»4.
Вероятно о нем же говорит Матвей Бан: «Владыка был в волном смысле слова поэт и философ. Больше всего он ценил лучших
русских и английских поэтов, которым подражал; французские
были для него легки; лишь один его любовный романс написан в
духе французском, в лучшем смысле слова, это поистине зерно бисера; но он был осужден им, как владыкой, и по всей вероятности
уничтожен перед смертью»5.
Очевидно, и сам владыка дорожил этим стихотрением, потому что многим его показывал. Один из путешественников по
Черногории, чех Душан, называет и заглавие, вроятно, этого же
стихотворения; между неизданными стихотворениями владыки
3 Годишница Чупића, 327 стр.
4 Мед. 115 стр.
5 Подаци о Петру II. ћу Његушу од М. Бана, Преодница, № 9, 141 стр.
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лучшее: «Ночь дороже всей жизни» («Ноћ скупља, цјелог вјека»)6.
Некоторыя места в «Горном Венке» (образ Фатимы, снохи
Милонича) заставляют думат, что утраченные стихотворения владыки отличались высоким достоинством.
Но, разумеется, это была невольная дань минутному увлечению, «пока, — по словам Пушкина, — не требует поэта к священной жертве Аполлон».
В иное же время поэт, быт может, сильнее чувствовал мимолетность суетности и неудивительно, что он закончил стихотворение о задаче поэта стихами:
Ви сте свети дуси, ал вјетрени врази
Оставајте с Богом ја ви друг нијесам.
Жизнь оставляла глубокие следы в душе владыки. Тяжелое
бремя управления народом, страстным и не привыкшим к повиновению власти, борьба с Турками, сопровождавшаяся постоянным кровопролитием, разбитые надежды (смерть любимого племянника7, которого он прочил себе в преемники и воспитывал в
Петербурге) и прочие невзгоды не могли пройти даром.
Жизненные разоочарования склоняли его к сосредоточению
и заставляли в вопросах иного порядка искать удовлетворения.
Результатом такого настроения были стихотворения на мотивы
религиозные.
Стихотворение «Мисао» вводит нас в круг тех вопросов и сомнений, которые в это время овладевали мыслью владыки.
Его интересовало взаимное отношение начала духовного и
.чувственного: «Божественный пламень в ничтожном храме, —
обращается он к мысли, — какая судьба зажгла тебя в нем? Или ты
дан на вечное мучение телу, или оно тебе лишь временная темница? Какой таинственный закон нас соединяет?»
И, к сожалению, поэт должен сознаться, что «то сокрыто от
взоров смертного, не суждено ему прозреть этой тайны». Все усилия человеческой мысли в нее проникнуть кажутся ему слабыми;
ни к какому результату они не приводят: «…грозная рука времени
сокрушает твои тропы и кумиры. Время твой заклятый враг. Оно
следует за тобой по пятам, оно рушит твои дела, оно изобличает
6 Ĉasopis Ĉesk. Мus. 1851 g. IV, 518 стр.
7 Которого он оплакал с большим чувством в прекрасной элегии.
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твое непостоянство, оно приводит тебя к тому, что ты сегодняшнюю истину оплевываешь завтра».
Но все же сила мысли кажется поэту мощной: «…и твоя сила
довольно могуча; не обращая внимания, ты создаешь новые вещи
на развалинах падших, приготовляешь, что разрушать своему
врагу». Поэт сознается, что он и сам испытывал силу мысли, пытаясь проникнуть ею в мир чудес: «Когда ты зажжешь мою душу
огнемъ поэзии, тогда она изливается в гимнах славы своему создателю, тогда играет лира; тогда предстают предо мной бездны чудес.
Вопрошаешь их, откуда они появились, где им конец; но все немо,
нет ответа. И природа нам подобна. Движутся миры и льют свет, а
не знают, чей огонь зажег их, не знают ни дня своего рождения, ни
конца. Знает разве синее море, отчего бурлит? Знает разве ветер,
отчего бушует? Знает разве смертный, куда идет и откуда приходит? Один знает за всех: он владеет знаньем, он знает причины, —
нам их искать напрасно. Чтобы исполнять его закон, онъ далнпуть
светляку, равно как и светлому солнцу». Поэт почерпаетъ утешение лишь в уверенности, что «мысль есть частица безсмертного
огня и имеет свойство с отцом светов. Подобно тому, как он создал бытие в безпредльности, так мысл творит идеально». Отсюда
у него рождается надежда, что «вместе с бессмертными духами
он разделит вечное блаженство в светлом чертоге дивного творца
вечности и времени».
В самом близком времени, в начале 1845 года, владыка напечатал религиозную поэму, которой дал название «Луча Микрокозма».
В стихах, предпосланных содержанию поэмы, посвященной
Милутиновичу, мы встречаем выражение того же самого настроения, которым проникнуто только что приведенное стихотворение
«Мысль».
Судьба человека представляется поэту загадочной.
«Изгнанный за пределы чудес, человек вспоминает свою прежнюю
славу, он мечтает о счастливом блаженстве, но его сновидения и
воспоминания не поддаются взору, они поспешно утекают в обширную летопись вечности и лишь мимоходом оставляют в душе
след скорби, и напрасно порывается она из оков проникнуть в расстилающийся за ней мрак».
IIоэта мучат вопросы, получает ли на земле человк оба зачатия, двойная ли колыбель его на земле, определена ли ему земля
в наказанье или в награду, и с грустью ему приходится сознаться,
что ключи этой тайны во гробе. К матери-природе поэт обращает
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вопрос «…чего ради сотворил ее творец: ради ли своих многочисленных детей? Или детей он создал для ее удовольствия?» — «Но
временная моя питательница, в блеске ли своей красоты, коронованная солнечными лучами, или заплетая свои цветущие волосы,
обливая их бисерной росой при мерцании светловласых звезд,
чтобы еще более очаровательной явиться пред очи своего владыки
утром, — с сожалением признается поэтъ, — на мое пылкое любопытство отвечает смехом».
Вопрошал поэт о судьбе человека и мудрецов мира, но их доказательства колеблет ужасное непостоянство, все их мысли, собранныя воедино, лишь язык немого. Все человек видит, словно
лишь во сне. Все его способности несовершенны. Хитрость и лукавство даны ему лишь на то, чтобы быть достойным членом на
бессмысленном земном рынке, его воля непостоянна, его желание
побуждают к ужасным страстям, а злоба и зависть, эти наследия
ада, ставят человека ниже скота. Лишь ум равняет его с бессмертными.
Во временной жизни человеку незнакомо истинное счастие.
Каждый день приносит лишь новое мучение. Один храм воздвигнут на земле у человека — обитель скорби и печали.
Сознавая бессилие разума решит затронутые вопросы, поэт
в непосредственном чувств находит примирение: «С какой точки ни посмотри на человека, как хочешь суди о человеке, человек
один другому самая великая загадка. Человек, избранное создание
творца! Если восток рождает светлое солнце, если земля не призрак, то душа человеческая бессмертна, человек искра в тленной
пылинке, луч света, объятый тьмою!» С укором обращается поэт
к философам, отрицавшим бессмертие души: «Пифагор и Епикур!
Злые тираны бессмертной души! Вы унизили имя человка и звание
человека пред Богом, равняя его с бессловесностью, похищая божественную искру с неба, с очага которого она слетела, переселяя
ее в животных»8. Поэт всецело проникнут высотой своего признания: «…если верит глупцам, поэты безумное поколенье, если бы
нашу сферу не посещала ночь, разве могло бы так светиться лицо
неба? Без острых зубов холодной зимы можно ли было бы знать
сладость теплоты? Без близоруких глупцов могли ли бы блистать
светлые умы? Всемогущество шепчет святую тайну лишь душе
8 У Данте: Epicure et tous ses sectateurs, qui font mourir l’âme avec le corps ont leur
cimetière de ce côtè. L’enfer Chant X.
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пламенного поэта... Звание поэта священно, его голос внушается
ему небом9, луч света его руководитель, его язык вдохновляется
величием творца».
Вслед за этим введением следует самая поэма, которой содержание заимствовано из «Потеряннаго Рая» Мильтона.
Каким переводом Мильтона пользовался владыка, нам не известно, но следует заметить, что в 1840 году в Голубице Возаровича
появилась в прозаическом переводе на сербский язык первая песня этой поэмы, позднее в ней же напечатана была и вторая. Но так
как из содержания «Луча Микрокозма» видно, что владыка был
знаком с целой поэмой, то можно думать, он пользовался какимлибо русским или же французским переводом. Позволим еще указать и на то, что знакомство владыки с Мильтоном относится ко
времени, отдаленному от появления в свет «Луча Микрокозма».
Так в стихотворении «Ода сунцу спјевата ноћу без мјесеца» есть
строфа:
Живот људству без тебе би био,
Ка немирним неба духовима,
Те мишљаху с’ престола бацити
Цара неба и свег створитеља;
Рај земаљски, Едем красновидни
Без тебе би ка ад изгледао,
Што мирноме сад житељу земље
Даје с тобом радост и весеље
Без тебе би јадост и кукање
Вјечно б’ с’ умом мрака војевала10.
намекающая на эпизод борьбы злых ангелов с Богом.
Поэма владыки разделяется на шесть песен.
1-я. В ужасную бурную ночь блеснул в глазах поэта луч света,
и он услышал как бы голос ангела: «Я светлый луч бессмертного
огня твоей омраченной души; мною ты вспоминаешь, что утратил;
напрасно пылкие поэты содают себе разных богинь: одна я проникаю мрак и достигаю врат небесных».
9 Сравни стихи Пушкина:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется —
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
10 Грлица 1837 г. 139, 140 стр.
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Поэт просит обладательницу этого голоса ответить на его вопросы:
«Так воспой же мне бессмертное создание страшное падение
с неба и временное твое заточение в юдоль скорби и печали; какая
несчастная сила соблазнила тебя согрешить перед Богом, попрать
законы вечного? В чем заключалось твое преступление, которое
так воспламенило гнев бессмертного Творца? Расскажи мне твою
печальную судьбу».
Но так как последствия падения были роковые для смертных,
так как сон забвения объял человека, то поэт просит просветить
его очи: «Исторгнись божественная искра из объятий мрачной
властительницы, поднимись на светлых крыльях. Зажгись пламенем бессмертия, скинь с моих очей непрозрачную завесу смертости. Оторви мои тупые взоры от этой ничего незначащей суеты, введи их в блаженные поля, в храм, освященный твореньем,
чтобы я мог видеть колыбель вечности, из которой она улетела в
беспредельный простор, скрылась от взоров всех, кроме одного,
который проникает все в обширном святилище бытия, где рождаются солнца и миры, где получило начало бытие, где духи крестились бессмертием. Введи меня в небесныя поля, чтобы узреть мне
блаженное твое жилище, в котором ты зародилась и жила, следуя
стопам архангела на безсмертных и светлых крылах под знаменем
небесной благости, как следуешь ему и теперь по низкой и мрачной юдоли в смертной оболочке».
Требуя, чтобы поэт сбросил с себя физические оковы, идея
приглашает его следовать за собой. Поэт попадает в мировое
пространство. Утомленный необычным путешествием поэт просит остановить полет. Небесная дочь вняла его мольбе, повернула направо на обширный мир. Необыкновенный свет поражает
очи поэта, и он падает на кристальный берег акрытыми глазами.
В восторге он слушает звуки бессмертной музыки, полные небесной гармонии, которые изливают благодатную сладость и потрясают взволнованную душу божественным электричеством. Вдруг
поэт слышит приятлый голос: «Поднимись, создание общего всех
Творца, насладись созерцанием божьих творений». Ободрив таким объяснением, бессмертный сын неба отвел поэта на невдомый
берег. Безсмертные духи собрались около них с любопытством...
Добрые и проницательные взоры одного из них не отводилис с по-
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эта11. Желая узнать причину такого внимания, поэт получает ответ:
«Высшая воля назначила меня быть твоим ангелом-хранителем, я
не отступаю от этой обязанности, как луч от светлого солнца. Лишь
только ты вступил на земной шар и погрузился в тесную сферу
бесзсмысленной суеты, я начал тебя блюсти, провел чрез толпы
грозовых облаков, которыми кишит ваша атмосфера». Услышав
о желании поэта узнать причину падения человека, ангел общает
ему свое путеводительство. Они садятся вместе на холмик из топаза. Отсюда ангел указал поэту мир, на котором находится престол
Мироздателя, отстоявший на чрезвычайном расстоянии от мира,
на котором они находились. Мир миров своим светлым шаром наполнил весь небосклон. Из него реками лились бессмертные лучи,
подобно тому как пролились серебряными струями земные океаны,
когда Творец могучим словом творил нашу землю. Чрез эти волны
небесного света летели мириады комет с чрезвычайной быстротой
в разные страны подобно трудолюбивым пчелам, когда благодатная рука Творца щедро просыплет им сладкую манну и они кишат
туда и сюда в тишиной венчанное утро12. С левой стороны ангел
указал довольно большой шар, от которого шли темные лучи и который один в светлом пространстве был облечен в черную порфиру. Ангел объясняет поэту, что этот шар ад, где царствует сатана,
ненавистник неба, которому зло — единственное его утешение,
который шестую часть13 небесного воинства лишил блаженства и
увлек в царство мрака. Священный ужас объял душу поэта от созерцания чудес Творца. Но ангел-хранитель стал внушать ему бодрость: «…блесни огнем создателя! ты искра, созданная для неба;
что влечет тебя к людской колыбели, где увенчаны плач и рыдание,
11 Здесь владыка следовал Данте, которого также встречали толпой духи во
время его странствия в загробном мире.
12 Сравнение взято у Мильтона; только у последнего оно приложено к миллионам духов, которые боролись с ангелами:
Палата полна миллионами духов, —
Густые рои их то тесно садятся,
То носятся с шумом на крыльах под сводом,
Как пчелы на весеннюю ясную пору,
Когда в знак тельца перейдет уже солнце,
Рой целый детей из улья выгоняют,
Летают, жужжа, насекомые в поле
По влажной росе и цветам благовонным.
(Потерянный Рай, 33 стр.)
13 У Мильтона: «Несметное воинство ангелов светлых»
(Потерянный Рай, 5 стр.)
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глупость и тиранство, где лишь ради людского несчастия боготворятся Цезарь с Александром?» Поэт ему отвечает: «Ни один дух
Создателя, не принуждаемый силой, не согласился бы нести ярмо
земных оков; кто бы добровольно пожелал окунуться в бессмысленную суету, где постоянно торжествует гнусное зло, где всякий
носит знамя раздора, где души страдают от гнили?» Песня заканчивается субъективным излиянием поэта, выражающим всю безотрадность существования человека на земле: «…наша судьба —
чаша с отравой, непреложны законы вечной судьбы: им покорно
все, имеющее бытие. Видит человк свое заточенье, понемногу вспоминает былую славу; порой взлетит к небу с быстротой молнии, но
смертная цепь останавливает его, пока он не отбудет установленный срок заточенья. Оттого самые блестящие поэты с врат небесных ниспадают в пропасть».
Во второй песне описываются небеса. Их план создан вечной
премудростью, небесные равнины покрыты цветущими музами,
на них царствует вечный Май. На них раскинуты правильными
рядами гордые кедры и яблони и многочисленные породы деревьев, которых вершины чуть видны и которые одеты в вечную зелень. На равнинах высятся холмики, окруженные цветущими садами, на них престолы из топаза и рубина для ангелов, над кажым
из них разливает свет блестящий круг. Посреди полей протекает
река бессмертия со струями, прозрачными, как лучи. Лики ангелов
наслаждаются, воспевая гимны вечной любви; на их лицах отпечаталено совершенство Создателя. На средине необъятной равнины
возвысилась крупная брильянтовая гора с основанием из чистого
рубина. На ее вершине возвышается трон превечного Царя: здесь
колыбель вечности. Над этим троном в воздухе движется светлый
круг, увешанный мириадами блестящих солнц, которые разливают свет в обширную сферу — это корона истинного Бога, которою он венчал себя. Ангел выражает увренность, что душа путника ободрилась после того, как ему позволено было видть престол
Содателя и прелести рая. На вопрос, к какому легиону небожителей принадлежит его проводник, поэт получает ответ, что он из
легионов Михаила первопрестольного. Между тем настает время
ночи, и ангел объясняет поэту происходящия при этом ялвления
на небесах. Всю небесную сферу покрыл шатер из чистого, но матового кристалла и приостановил истечение лучей, разлив по небу
легкий свет14. Этот чудный шатер украсила искусная рука Творца
14 Сравни у Мильтона в пятой песне:
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своими высокими идеями. Тут летала увенчанная вечность, покрытая таинственной завесой. За ней следовало время на зефирных крыльях, но напрасны были усилия ее объять. Оно не могло
достичь своей цели, потому что мать безконечных веков имеет
тени легчайшия крылья.
Другая идея, изваянная на кристальном шатре была всемогущия поэзия Творца, облеченная в корону творения, на ее лице
были отпечатаны все красоты бытия и ум Творца светлый и безпредельный в блеске совершенства. Ангел поднялся на зефирных
крыльях, подвел поэта к одному небольшому источнику и со словами: «Сядь тут и напейся воды из этого светлого источника, она
тебе откроет страшную судьбу твоего падения», быстро улетел к
своим светлым легионам, как звезда с запада к востоку. Удаление
ангела повергает поэта в печаль, какую испытывает сирота, лишившийся отца и оставшийся в суете мера на произвол необузданной судьбы. Преодолев ее, он пьет воду из источника, и ему
открывается несчастная судьба человка, подобно тому, как делаются видны предметы на светлой поверхности зеркала.
В 3-й песне изображен Всемогущий, возседающий на престоле,
занятый творческим актом. К нему прилетают два архангела, сопровождаемые своим воинством. Архангел Михаил прославляет
Творца, как единого, имеющего творческую силу. Творец отвчает,
что в этом его обязанность, иначе бы оставалось вечно царство
мрака, умаляющееся благодаря его творчеству, и выражает уверенность, что настанет время, когда мрачныя бездны осветятся.
Архангел Гавриил приветствует Творца, как надежду миров, сопших в бездне, которым слепая мертвенность не позволяет познать
великого Создателя. Творец объясняет обоим архангелам, что Он
один лишь существует сам по себе, что Он один лишь обнимает
пространство, что лишь Он один ум без градицы. Во время этой
беседы Творец выражает удивление, отчего вмсте с двумя арханглами нет третьего, им равного чином — Сатаны, и узнает, что он
остался на своем престоле среди своих воинств, убаюкиваемый
хором бессмертной любви. Создатель открывает архангелам, что
гордая душа сатаны облеклась в черную одежду, что славолюбивый воевода хочет поколебать небесный мир и низвертнуть
на вечную гибель себя и свои воинства и уже склонил на свою
Покрылось все небо вдруг сумраком легким,
Там ночь не бывает с такой темнотою”. (177 стр.).
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сторону всей свои полки, соблазнил и Адама (младшего из архангелов небесного воеводу) со всем его легионом. Архангелы
выражают крайнее изумление ослеплению сатаны: «Кто с Тобой
можеть меряться силой, с Тобой, от единого слова Которого трепещут бездны и миры». Они обращаются к Создателю с мольбой
остановить свой праведный гнев и не допустить духов до гибели.
Создатель отвечает архангелам, что душа, напоенная отравой и
пылающая завистью, не в состоянии узрет истины, ни вкусить
бессмертного счастья, что попирающий законы правды понесет
ужасную кару. Его поражает лишь безумие и ослепление сатаны,
который дерзает порвать миродержавную цепь, который думает,
что эта цепь привязана за многочисленные алмазные столбы, которые высятся в чертогах небес, словно не знает, что связующая
миры цепь есть всемогущее слово Творца, наполняющее пространство мирами, а миры счастливыми ангелами.
В четвертой песне архангелы Михаил и Гавриил стараются
склонить сатану к покаянию, но он остается глух к их увещаниям, обуянный гордостью. Архангел Михаил говорит ему: «Ах, сатана, брат равный мне чином, какие пагубные черты я вижу на
твоем образе. Разв ты решился испытать праведный гнев Творца
и низринуть в вечную гибель себя и все легионы, подчиненные
твоей власти? Разве ты смеешь называть себя врагом своего отца
и Отца миров, который из атома создал тебя вечным духом, дал
тебе корону архангела, чтобы ты наслаждался непрестающей
сладостью в пределахенебесных? Обратись, падшая душа, пролей
теплыя слезы покаяния пред общим творцом любви, познай всемогущее имя, изжени тьму из ослепленного ума и злую зависть
из порочной души. Создатель многомилостив, простит тебе твое
заблуждение15. Сатана с надменностью отвечает, что не нуждается в прощении. У него явилась жажда самодержавия. Он лучше желал бы не существоват, чем быть зависимым от Создателя
и умножать его славу. Стремясь проникнуть в тайну, он пришел
к убеждению, что гордый владыка неба присвоил себе всемогуще15 У Мильтона сатану убеждает Абдиил:
Итак укроти свою буйную дерзость
И не увлекай этим духов к восстанью,
Спеши ты смягчить гнев Отца и гнев сына:
Ты можешь снискать покаяньем прощенье,
Ищи милосердья, пока еще время
(Потерянный Рай, 184 стр.)
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ство. Сатана не верит, что творцом его и его легионов был Создатель:
«тайный случай был нашим отцом». Страшная судьба первых небес
дала повод смелому хищнику овладеть пространством и своевольно
присвоит всемогущество. Изначала все про- странство было усеянно
лишь светлыми мирами, равными один другому величиной, из которых на каждом восседал на престоле коронованный владыка. И вот
в минуту небесного переворота все божества попадали с престолов
и все миры улетели въ бездну. Лишь по какому-то странному случаю уцелел один мир, на котором высится гордый престол Творца.
Благодаря этому случаю Творец и присвоил себе всемогущество16.
Сатана сожалеет, что и он не низринулся в гробницу миров и что
царство мрака не угасило луч света. Но на беду падших небес ночь и
пустота не могли противиться своему сопернику17, и деятельный властитель неба из хаоса начал создавать малые миры и наполнять их
слабыми жителями, чтобы все было ему покорно. Сатана ищет разделить это мировладычество, он хочет или исполнить свое намерение,
или пасть жертвой. Духи приветствовали речи сатаны. Возражения
архангелов были напрасны и они улетают; а единомышленники18 са16 Ср. у Мильтона:
«Могущество ль, случай ли были в его пользу». (Потерянный Рай, 6 стр.)
17 У Мильтона:
Вражда непрестанная, сильная ваша
Державу ослабила ночи древнейшей.
Сначала утратили пространство я ада,
Глубокой, ужасной всей вашей темницы;
Теперь от моих же владений отрзан
Еще этот новый невидомый мир весь.
(Потерянный Рай, 74 стр.)
18 В тексте стоят их имена: Алзенк; Илзхуд и Алзавалг, Обенизрем, Яобазъ
Ноелопан, Разец и Аскела. Нельзя не признать единственно верным объяснение
этих имен, которое предложил г-н Живко Драгович. Если про- честь их с конца к
началу, то получается: Кнез зла, дух зли, глава зла; Мерзи небо, Забоја, Наполеон,
Цезар и Алекса. Причислением к духами зла мировых завоевателей владыка выразил отвращение к их разрушительной деятельности.
Что не иначе следует понимать это место, в подтвеждение этого можно указать па первую песнь, в которой сказано:
Шта те к људско вуче колиљевци...
Ђе се само рад несреће људске
Боготвори Цезар с Александром. (Л. М. 22 стр.)
Быть может, имел влияние на владыку и протест Мильтона. У него во второй
песни:
О стыд и позор всему роду людскому!
Согласие царствует даже и в бездне
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таны венчают его имя тяжелой короной — венцом гибели.
В пятой песне рассказывается: борьба легионов сатаны и
его союзников с воинствами создателя. На третий день борьбы
Адам со своим ликом оставил поле битвы с глубоким раскаяньем.
Легиони оставшихся верными создателю воевод погнали сатану
в замешательстве на границы неба и свергли их в бездну, пылавшую смрадной стихией. После этого и полки Адама были изгнаны
из блаженнаго небесного жилища. Но святое слово милостивого
Отца остановило их, и легионы Создателя сковали их в тягостных
оковы и бросили на мрачный не обделанный шар, где исчезает воспоминание блаженства. На божественных лицах бывших ангелов
воцарилось мертвое уныние, погибла на них божественная живость. Духи Адамова легиона были тогда похожи на членов многочисленной семьи, лишившейся светлой надежды и в печали возвращающейся с гроба. Но сатана продолжал борьбу с упорством, и
воеводы Создателя умоляли его наострить оружья того и другого
войска смертоносным ударом. Создател отвечает, что он не может
нарушить святой завет, и, кого раз венчал бессмертием, тот уже
не испытает косу смерти. Обещает поразить противника ударомъ
мощной своей десницы, и тогда пусть враг неба гордится адским
самодержавием19 в созданном им черном шаре, в своем мрачном
владении20. Архангелы удалилась от престола Всевышнего к своим
Среди осужденных на вечные муки,
Одини человек только в вечном раздоре
С подобным ему же разумным созданьем.
Хотя и вкушает она благости неба,
Но действует против веления Божья,
Который согласье и мир заповдал.
А люди живут во вражде постоянной,
Ведут без пощади кровавыя войны,
В безумной вражде убивают друг друга
И опустошают тем сами же землю,
Как будто врагов без тото у них мало,
В тех самых, проклятию преданных духах,
Которые жаждут сгубит человека.
(Потерянный Рай, 55 стр.)
19 У Мильтона:
Господствовать сладко и в пропасти адской,
Отрадней царем быть подземного ада,
Чем вечно подвластным в обители неба.
(Потерянный Рай, 11 стр.)
20 Описание ада, которое за тем следует, весьма близко к Мильтонову в «Потерянном Рае». Следует сравнить стр. 62 «Луч Микр.» и 58 «Потер. Рая», русск.
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легионам и на четвертый день сам создатель решил исход борьбы,
выехав на светлой, как солнце, колеснице и поразив сатану стрелой из своего алмазного лука21. Два архангела прогнали отпадшего
с неба из пределов жилища в мрачное владение тартара. Три дня
адские легионы сыпались черными потоками в утробу ада вслед за
своим царем22.
6. После этой победы все небесные воинства принесли творцу благодарность за восстановление блаженной тишины и победу
над властителем злобы и несчастья. В этом собрании Всемогущий
открывает наказание, ожидающее Адама и его лик. Он будет заключен на вновь созданном из хаоса шаре, которому будетъ дано
имя «земля».
Как сатан в наказание было оставлено воспоминание о себе,
так напротив Адама творец лишает всякого воспоминания о блаженном жилище. В наказание за нарушение мира их духи облечены
будут в телесные оковы и там будут оплакивать в слезах и рыдании
свое непостоянство. С плачем будут они жить на земле, с плачем
будут переселяться в вечность, один другому будет мучителем, а
всего больше себе самому. Все это поколение Адама творец обещает отдать в жертву смерти. Надежды их будут несбыточны, они испытают бич сомнениа. Как и все другие бессмертные духи, человек
останется свободной воли, в его душе будут начертаны два закона
правды и всякаго зла. Легко будет в состоянии человек различать
эти два закона, когда посвятит мысли правде творца, но чаще его
будет пленять борьба правды и неправды. Адам с первым поколением пострадает от сатаны. Далее раскрывается судьба Адама,
падение людей в язычество и многобожие. Но сострадание творца
повлечетъ послание Искупителя, который законом святой правды
осветит омраченные умы. Последователи закона Создателя, отбывпер. Те же реки Стикс, Коцит, Флегетон, Лета и т. д.
21 У Мильтона:
«Лицо (сатаны) было молнией страшно изрыто» (Потерянный Рай, 25 стр.)
И в другом месте:
Небесной грозой пораженный был сброшен
Из сферы эфирной в ужасную пропасть
И там адаманта цепями окован
(Потерянный Рай, 3 стр.)
22 Сравни у Мильтона 220 стр. русск. пер.:
Так девять дней целых враги низвергались;
Весь хаос взревел, и в нем в десять раз больше
Вскипел беспорядок от их низверженья.
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ши опредленные им узы, возвратятся в вечное блаженство, а слепые приверженцы закона сатаны отоидут в ад. Впоследствии землю, кафедру ужаса, театр и гнездилище бедствий, оскверненную
невинною кровью, отравленную горькими слезами, в день судный
в одно мгновение сожжет огонь божественной правды. Вожди легионовъ полетли от трона Всевышнего на огненных колесницах
в веселыея равнины неба праздновать падение противника неба
и рождение нового легиона, который Всемогущий вывел из бездны, чтобы удовлетворить потерянное войско. Всемогущей волей
Творца создан был земной шар. Адам с своим ликом перешел небесную границу. И вот облеченный в плоть, с подругой, в полях
Едема, протирая очи от сна забвения, онъ взирает на блестящие
лучи солнца, свою чудную спутницу, красоту Едема, и благодарит
небо за милости. Затем последовало грехопадение, братоубийство.
Далее настало время идолослужения23. Но согласно непреложному
обещанию Творца является Искупитель. «Дивное видение! Солнце
правды осветило землю, мрачный храм узников озарился светом,
рабам облегчились оковы. Достойный сын превечного отца облекся в человчество, в оружии правды попирал тиранство и злобу,
освещает храм добродетели...
23 Ах како је земља напуњена
С идолима свакога изрода!
О како је лице свемогуће
Мрачна глупост обезобразила!
Таме цар се зли обрадовао,
Видећ име неба подругано,
Видећ људе, ће свакој мрзкости
Са тамјаном олтар окаћују,
Видећ гадне змије, крокодиле
Да безумна сљепость обожава.
Эта строфа напоминает в первой песне «Потерянного Рая»:
Не знали имен духов Евы потомки,
Пока не допущено было от Бога
Блуждать по земле им — смущать человека.
Обманом и хитрою, льстивою ложью
Они совратили большую часть смертных,
И те, позабыв Всемогущего Бога,
Предав поруганью незримую славу,
Скотов украшали и им поклонялись,
Тогда люди дали им много названий,
Язычники же всем, как богам поклонялись.
(Потерянный Рай, 15 стр.)
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«О преблагий, тихий учитель! Сладка святая и чистая вода
с твоего безсмертного источника! От твоего ясного взора изчез
мрак, твоим шествием сокрушеньг богохульные алтари, воскресением ты поразилъ смерть; небо, земля славят своего Спасителя!»
Этим заканчивается поэма.
Из содержания ее можно было видеть, что владыка, хотя с уклонениями, следовал здесь Мильтону. Главное отличие заключается
в том, что у владыки Адам принадлежит сану ангелов и склоняется
сатаной к возмущению против Бога. За это он осуждается на жизнь
на земле в телесной оболочке. Затем уже, как человек, подвергается искушению от сатаны (этот момент совсем не развит у Негоша),
так что «Луча Микрокозма» как бы дважды «Потерянный Рай».
Откуда замствовал владыка это предание, мы указать не можем. В
отличие от Мильтона, владыка представляет себя странствующим
в небесном пространстве сначала под руководством идеи, а потом
в сопровождении ангела-хранителя. В этом случае владыка, вероятно, руковился «Божественной комедией» Данта.
Если «Лучу Микрокозма» сравнивать с «Потерянным Раем»,
то разумеется она должна уступить поэме Мильтона уже по одной
полноте содержания. В ней подробно развит лишь один эпизод
— отпадение ангелов под предводительством сатаны. Напротив
лишь в последней 6-й песне и то в самых кратких чертах изображено состояние человка в раю, его падение и дальнейшая судьба
его земной жизни.
Отзывы сербской критики об этом произведении благоприятные. Приведем лишь один, профессора Вуловича: «“Луча
Микрокозма”, — говорит он — дала Негошу место среди наших
лучших поэтов. Правда, сперва лишь на словах, украдкой говорили, что это подражание “Потерянному Раю” Мильтона. Имело
право; только это подражание было выше всех современных оригинальных произведений. Действительно Негош в этот период
подражал. Его поэтическая подготовка не была еще окончена. Он
познакомился с великими мировыми поэтами и, читая их, пожелал, чтобы и наша литература (замечание Иована Бошковича)
имела нечто подобное. Но истинный поэт не долго остается на
ступени подражания, чему причина вполне естественна. И все же
Луча Микрокозма остается одним из лучших поэтических произведений нашей литературы. Идея, хотя и заимствованая, нашла
прекрасную почву в пламенной и набожной душе Негоша»24.
24 Годишн. I кн. 331 стр. Сравни у Новаковича: «1846 (?) напечатал вь Белгра-
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И действительно, и этому произведению владыки нельзя отказать в проблесках самобытного поэтического дарования. Как всегда у Негоша многие сравнения отличаются красотой. Например:
«Всемогущий сидел на троне, облеченный в таинственную порфиру, занятый творчеством; к его светлому престолу из царства
мрака выходили миры, подобно тому, как ночью во время сильного пожара через облака густого дыма роями летят искры к чудному своду голубого неба, презирая невыносимую стихию»25. Или
например, «обширные жилища бессмертного воинства на полях
блаженной радости» поэт сравнивает с крылатым облаком, когда
видит, как оно, убаюканное тихим зефиром, спускается с высокой
вершины на цветущия поля огромными белыми массами, чтобы
дать отдых зефирным крылам на коврах цветущей весны»26.

де лучу Микрокозма, нечто в роде религиозных песен Мильтона, впрочем, исполненную высоких рефлексий. Ист, Срп. книж. 284 стр.
25 Луча Микрокозма. 34 стр
26 ib. 30 стр.
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епископ Будимљанско-никшићки Јоаникије (Мићовић)
иСиХаСТиЧКи ЛиК игУМана СТеФана У
гоРСКоМ виЈенЦУ
1.
Ријеч исихазам је грчког поријекла (исихиа – тишина, самоћа);
користи се углавном у аскетској терминологији и у том контексту
преводи се – тиховање, или, ради веће јасноће њеног значења, - молитвено тиховање. У оквиру црквене историје ова ријеч означава
један монашко-аскетски покрет који је настао почетком 14. в. који
се из Синајске пустиње и Св. Горе проширио и на остале православне земље током 14-ог, 15-ог и 16-ог в.
Исихазам није само покрет који се у одређено вријеме појавио
па тако и нестао, него је у ширем смислу значења те ријечи, једна
подвижничко-созерцатељна дисциплина чији се почеци назиру
још од пророка Мојсија и Илије, па се продужава кроз цио Стари
Завјет до Св. Јована Крститеља и Св. Апостола, а наставља се кроз
сва времена црквене историје до данас. Молитвеним тиховањем
не баве се само монаси него и поједини лаици. Монасима је утолико лакше да узму на себе овај подвиг зато што су слободни од
земаљских брига и што многи од њих од своје младости постављају
себи за циљ стицање дарова Духа Светога посредством поста и молитве.
За нашу тему је важно да размотримо питање: од кога је Његош
могао сазнати за ову духовну дисциплину?
Његош се од најраније младости сретао са многим монасима,
међу којима је било аскета и молитвеника. Њему је први учитељ био
јеромонах Мисаил који је, по свој прилици, раније био светогорски
калуђер. Његошеви каснији учитељи савински јеромонах Јосиф
Троповић и Сима Милутиновић Сарајлија заслужни су за његово
образовање, а овај посљедњи и за развијање његовог пјесничког
дара. Увјерени смо да је Његошу поред свих учитеља његов стриц
Св. Петар Цетињски био и остао главни узор и учитељ. Важно
је имати у виду да је најраније Његошево образовање и духовни
развој са највећом пажњом и одговорношћу пратио Св. Петар који
је због својих врлина, великог испосништва и даноноћне молитве
још за свог земаљског живота био поштован као светитељ. Сасвим
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је извјесно да је млади и даровити Раде, пребивајући код свога светог стрица и претходника, са највећим пијететом слушао његове
ријечи и смјештао их у срце своје (види Лк. 2,19). Такође мислимо да
је још као „млад и невјешт“ (ГВ 2495) осјетио топлину светитељских
молитава што му је дало извјесност да га торжествено прогласи за
свеца само четири године послије његовог упокојења.
Осим горњих назнака треба имати у виду да се исихазам
његовао у зетској области још од немањићког доба, а посебно у
вријеме Балшића и Црнојевића, касније се наставља у Црној Гори
и околним брдима, по скровитим манастирима и монашким испосницама. Старац Никон Јерусалимац, духовник Јелене Балшић
и Старац исихаста, по коме је манастир Старчева Горица добио име, био је носилац исихастичког предања, али свакако не
и једини међу бројним монашким заједницама на овом подручју
у 15. и 16. вијеку. Касније су цетињски митрополити одржавали
живе везе са најзначајнијим духовним центрима Српске Цркве –
Пећком Патријаршијом и Дечанима, а повремено и са Св. Гором.
Изузетно је важно што су у непосредној близини цетињске столице, мало прије појаве Петровића на историјској сцени, заблистали
светошћу велики носиоци подвижничко-созерцатељног предања
Преп. Исаија Острошки, Св. Василије Острошки и Преп. Стефан
Пиперски. Они нијесу били самоникли појединци него су исихастичко предање примили од својих претходника и оставили га у
насљеђе својим ученицима. На једном малом простору тадашње
Црне Горе и Херцеговине, почевши од преподобног Исаије
Оногошког до Св. Петра Цетињског, можемо пратити преношење
монашког тиховатељског искуства преко два вијека. Даровити
Митрополит Данило Петровић стасао је непосредно послије
прослављења Св. Василија, а највјероватније је да се лично сретао са
својим старијим савремеником преп. Стефаном Пиперским. Прве
владике из породице Петровић и њихова монашка братства имали
су прилику да пију са бистрог источника обновљеног исихастичког предања које су горепоменути светитељи својим примјером
посвједочили и млађим од себе преносили. То духовно искуство
примио је од старијих, највјероватније од смиреног Митрополита
Саве Петровића, и Св. Петар – Његошев учитељ. Горња анализа наводи нас на закључак да се Његош са аутентичним тиховатељским
искуством упознао на домаћим изворима.
Претпостављамо да је Његош обогатио своја знања о исихазму кроз непосредне контакте са руским духовницима приликом
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својих боравака у Александроневској лаври и у Псково-пештерском
манастиру. У Русији су се тада ширили култови и учења великих
тиховатеља: Преп. Пајсија Величковског, Св. Тихона Задонског и
Преп. Серафима Саровског. Треба још узети у обзир да му је била
доступна богата руска духовна литература и да ју је без икакве
сметње могао користити.
2.
Прије него што приступимо књижевном лику игумана Стефана,
обратићемо пажњу на одломак из четвртог кола Горског вијенца
у којем имамо слику старца са бројаницама. Бројанице су поменуте у двоструком значењу: као помоћно средство за молитву и
као символ исихазма. Ово друго значење појачава убједљива слика
тајновитог, достојанственог старца. Звање старца у православној
аскетској терминологији припада само духовницима-исихастама.
Старац је молитвеник, свештенослужитељ имена Христовог, онај
који је због дуготрајног молитвеног тиховања удостојен дара непрестане молитве и духовног руковођења душама вјерних.
Упоређујући Нови ра на обали мора са старцем који на камену сједи пјесник је укомпоновао у складну цјелину више естетских
и духовних детаља. Због тога наводимо овај поетски веома успјели
одломак:
„Нови граде, сједиш на крај мора
и валове бројиш низ пучину,
како старац на камен сједећи
што набраје своје бројанице“ (ГВ 1210-1214).
У Св. Писму врлински човјек се упоређује са утврђеним градом, а у српском језику постоји више варијанти истог поређења.
Његош прави упоређење у обрнутом смјеру и на такав начин истиче одуховљену љепоту слободног града.
Бескрајни низ таласа у ритмичком кретању ка каменом граду на обали изазива доживљај лијепог и узвишеног у природи,
али пјесник ову слику истовремено користи да изрази духовну
љепоту у коју се облачи старац исихаста непрестаним молитвеним
призивањем имена Христовог. Довођењем у овакав однос природно и чулно добили су нову вриједност и пуни смисао кроз личност старца тиховатеља. Његош је овим стиховима сажео једно
опширно поглавље светоотачке теологије према којем је сва творевина у двигу према свом Творцу, али не непосредно него преко
човјека. „Твар је Творца човјек изабрана“ (ЛМ 134) између осталог
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и по томе што му је као боголиком створеном бићу дато да повезује
природно са натприродним, творевину са Творцем. Природни феномен вјечитог таласања мора према граду овдје је слика те вјечите
усмјерености творевине према Творцу. Његош је граду дао својство
словесног бића јер се и град и природа којој је он видљиви центар
оличношћује кроз словесну службу старца. Он изражава, уобличава и приноси Богу славословље цијеле творевине. Његова служба
је у функцији возглављења цијеле творевине у Христу.
Пјесник слика тајанственог старца у оквиру чулних феномена
природе, али на такав начин да сву пажњу са величанства природе мајсторски усмјерава на личност старца и на његово духовно
дјелање. Тиме је најбоље истакао значај његове свештене службе и
њену космичку димензију.
Када се бавимо појавом тог безименог старца са којим се
упоређује град слободе показује се да је важно и што је речено да он
сједи на камену. Тиме се на првом мјесту указује на добру утврђеност
града који је утемељен на станцу-камену. Дубље значење тог детаља
треба тражити у духовној символици камена. У овом свијету камен је символ трајности уопште и највеће сигурности уколико се
гледа као темељ грађевине, а у духовном животу он је синоним за
постојаност и исправност вјере. У новозавјетним списима користи
се аналогија између камена и вјере. У том смислу духовна величина старца исихасте утемељена је на православној вјери која га
оспособљава да богодолично славослови име Божије...
Имагинарни лик овог старца са којим се упоређује град
Његошеве младости само је ваљана слика за најаву једног од главних ликова Горско вијенца игумана Стефана, мудраца и учитеља,
монаха исихасте који се бави непрестаном молитвом.
3.
Други Његошев исихаста, књижевно много убједљивији лик од безименог старца из метафоре о Новом, је игуман Стефан. За његово
појављивање Његош је направио сцену погодну за појачавање духовне пажње: „Смркло се; сједе главари около огња. Излази мјесец
крвав и би велики потрес; у то исто доба дође к њима стари и
слијепи игуман Стефан с бројаницама у руке“. Разговор простих
људи са старцем почео је питањима о природним појавама:
„Мож’ ли знати оче игумане
рашта ове горе уздрхташе?
........................
Ада што је овај мјесец црвен...?“ (ГВ 2218/9, 2222)
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Овај разговор није био довољан да открије дубину мудрости
коју старац посједује; за тајанственост природних појава горштаци
су овдје показали више интересовања него игуман, а он ће касније
открити да је другим поводом дошао. Кратка пауза док је разговор кренуо у другом правцу испуњена је молитвеном, вечерњом
тајновитошћу која прикупља пажњу: „Тишина је; игуман броји
бројанице“. Од овог момента пажња се усмјерава на старчеве
бројанице, односно на његово духовно дјелање чији ће смисао, и
поред показане радозналости, остати скривен за обичну свијест.
Интересантно је како се прости људи (кроз ликове Кнеза Јанка
и Кнеза Рогана) односе према духовном дјелању старца исихасте.
Сви имају несумњиво поштовање према његовој личности, али
будући духовно непросвијећени, склони су да старчеву тајанствену
дјелатност извргну шали. Смијешно је, а посебно је психолошки
интересантно, како непросвећена простота покушава да покаже своје преимућство над префињеном духовношћу. Кнез Јанко
синовски слободно пита игумана видећи да он стално „броји“
бројанице: „А бројиш ли све тако игумне?“ (ГВ 2231) – и добивши
потврдан одговор, осјетио је потпуну немоћ да схвати смисао старчеве дјелатности те прибјегава шали са циљем да своју простоту
прикрије општим смијањем:
„Доиста се мислиш набројити
Да ли ти се, оче, не додије,
А од тога?
Ја бих воли сад гривну орахах
Да је једном по нашки избројим
Но стотину тијех бројаницах
Да пребирам прстима зафајду“. (ГВ 2233-2239)
Горњи одломци показују блискост између православног пастира исихасте и његове пастве. Проста шала не може угрозити
духовни ауторитет зато што је он реалан, није вјештачки, нити је
наметнут. Шала показује да је овај ауторитет слободно прихваћен
и да ни најмање не нарушава слободу личности, па ни оне просте
и непросвећене.
Игуман укратко открива своју биографију којом нехотично свједочи да је његов живот продужена Христова биографија.
На чудесан начин Христови служитељи се кроз пламену љубав
поистовјећују са њиме и још овдје на земљи почињу да живе
његовим животом као што свједочи Св. Ап. Павле кад каже: „живим – не више ја, него живи Христос у мени“ (Гал. 2, 20).
143

Е������ Ј�������� (М������)

Говорећи о свом хаџилуку укратко излаже домострој спасења.
Свим својим свједочењем, ријечју и дјелом, он се јавља као духовник који је израстао из Св. Предања које се у Цркви продужава
кроз вјекове. Он је постао пријемник и прејемник Св. Предања
не само због свештеничког достојанства, него понајвише због
дугогодишњих трудова у светој служби који се препознају кроз
стихове:
„Ја сам многа зажега канђела
на олтару цркве православне
...............................................
насрка се дима с жертвениках“. (ГВ 2247/8; 2263)
Вршећи свештеничку службу, обилазећи света мјеста
ознамењена Христовим искупитељним дјелима, путујући по
православној васељени од свога отачаства до Јерусалима и Кијева,
носећи крст народног пастира и духовника стекао је аутентично
животно искуство и познање зла у огреховљеном свијету:
„Ја сам проша сито и решето,
овај грдни свијет испитао
отрови му чашу искапио
он је состав паклене неслоге“. (ГВ 2486-8; 2501)
Сликањем књижевног лика иг. Стефана Његош не открива
његово земаљско поријекло, док се друга свештена лица у Горском
вијенцу и Лажном цару Шћеану Малом описују са више назнака о
породичном поријеклу, мјесту пребивања и службе. Та празнина у
биографији иг. Стефана појачава мистичност његове личности и
дјелује као дубока и неизнијансирана подлога на икони из које, тим
увјерљивије, исијава његов светитељски лик.
Символичко изражавање игуманово у складу је са библијскоисихастичком терминологијом. Спаситеља Богомладенца Христа
он је назвао супститутивним именом сунце. Ово именовање
утемељено је у исихастичкој теологији божанске свјетлости. Оно, у
контексту богатог светоотачког предања, одређује аскетско учење о
очишћењу, просветљењу и обожењу душе. Када се Бог именује као
сунце (код пророка Малахије сунце раве (Мал. 4, 2), код Његоша
сунце – ГВ 2268, оац и свјеило раве – ЛМ VI 151) онда се и
душа која је пријемчива за вјечну свјетлост Сунца (Христа или Бога
Оца) по аналогији назива искром, ламеном, а служитељ Божји
свјеилником (ШМ IV 483). Његошев игуман исихаста Христа
назива сунцем, а (своју) душу ламеном и тиме истиче сродност
душе са Богом, јер огањ и свјетлост пламене душе тиховатеља су
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заправо вјечне енергије Божије које је она примила кроз св. тајне
и непрестаном молитвом. Богочежњива душа просвећује се оном
свјетлошћу „која обасјава сваког човјека који долази на свијет“ (Јн.
1, 10), Христом – Сунцем раве и украшава се његовим врлинама.
Тако се пројављује њена иконичност.
У првом великом монологу игуман укратко излаже исихастички поглед на свијет. Сва догађања у природи, историји и људској
заједници он сагледава у свјетлости оваплоћеног Логоса Христа,
чије име стално призива. Призивањем и дејством имена Божијег
душа се просвећује свјетлошћу Логоса и благодаћу Пресветога
Духа. Логос као вјечна свјетлост не само да просветљује ум и цијело
духовно биће старца, него му даје и наднаучно познање свијета.
Доживљавајући у свом срцу благодатно дејство од животворног имена Христовог исихаста истовремено упознаје и творачко
дејство Логоса у цијелој творевини као и његово провиденцијално
управљање људском историјом. Здравом разуму често несхватљиве
противрјечности, непријатељства и сукоби којих је препуна и природа и историја не могу збунити просвијетљени ум исихасте јер он
прониче у њихов смисао. Он види да:
„Над свом овом грдном мјешавином
опет умна сила торжествује“. (ГВ 2311/2)
У људском животу препуном несрећа:
„нове нужде рађу нове силе,
дјеиствија напрежу духове“. (ГВ2 319/20)
Удари несрећа активирају затомљене енергије духа и
потенцијале скривене свјетлости у човјеку:
„Удар нађе искру у камену
без њега би у кам очајала“. (ГВ 2322/3)
Исихаста открива јеванђелски и сотириолошки смисао
страдања:
„страдање је крста добродјетељ;
прекаљена искушењем душа
рани тјело огњем електризма,
а надежда веже душу с небом
како луча са сунцем капљицу“. (ГВ 2324-28)
У горњим стиховима налазимо ријечи „искра“, „огањ“,
„луча“, „сунце“ и друге које су карактеристичне за исихастичку
терминологију, али је за нас од већег значаја што је пјесник дотакао најдубље слојеве исихастичког искуства и изразио га на њему
својствен начин што се види по синтагми „огњем електризма“.
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Исихаста допушта да се појаве дубоке дилеме које одувијек
прате људско мишљење, али се оне молитвом претварају у покретачку динамику духа који их коначно измирује, а мисао доводи
до највеће висине и јасноће. Кроз уста игумана Стефана, Његош
поставља фундаментално антрополошко питање које прелази у
тврдњу: „Шта је човјек, а мора бит човјек!“ (ГВ 2329). Оно отвара
многе егзистенцијалне дилеме и сумње, али их не рјешава у равни егзистенције него у сфери етике („а мора бит човјек!“). Пењући
се степеницама антиномичних тврдњи и питања („Тварца једна
те је земља вара,/ а за њега види није земља./ Је ли јавје од сна
смућеније?“ – ГВ 2330/2) мисао налази задовољавајући одговор тек
у духовној сфери (која садржи и одговарајућу етику). Смисао живота је у задобијању „чесног имена“:
„Име чесно заслужи ли на њој (на земљи, прим. а.)
он је има рашта полазити“. (ГВ 2333/4)
Чесно, вјечно помињано име није евентуални подсјетник на
Име које је изнад сваког имена (Фил. 2, 9) него се доводи са њим у
органску везу. Име Божије које се молитвено призива обезбјеђује
присуство Бога живога; оно је живо и дјелотворно, оно освећује,
обесмрћује, даје част која се састоји у вјечном учествовању и
вјечном помињању у заједници – Цркви.
Исихаста не саопштава народу непосредно своје молитвено искуство призивања имена Христовог него посредно, путем назнака
и символа. Он простодушне хришћане уводи у тајну дубљег смисла
живота помоћу символа крста Христовог око којег се одвија цио
њихов живот.
Његош слика лик игумана исихасте као духовног вође јунака,
посвећеника историјске борбе за чесно хришћанско и народно име.
Игуман као посвећеник духовне борбе највећег степена и смисла
посједује ауторитет, не ратног, него духовног вође јунака и њиховог
надахнитеља. Он је у стању да их уведе у тајну јеванђелског смисла
те борбе:
„Покољење за пјесну створено...
Крст носити вама је суђено
страшне борбе с својим и с туђином!
Тежак вјенац ал’ је воће слатко!
Воскресења не бива без смрти“. (ГВ 2336; 2348-2351)
Праведну борбу и жртвовање за чистоту вјере прати
провиденцијално Божје дјеловање:
„Прегаоцу Бог даје махове… (ГВ 1066)
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..............................................
Поругани олтар јазичеством
на милост ће окренут небеса“. (ГВ 2359/60)
Игуман на све земаљске догађаје, па и на оне трагичне и
ужасавајуће за народ, гледа са потпуном прибраношћу и непоколебивим духовним миром. Он, међутим, није, као што би се могло
очекивати од неких аскета, пасивни посматрач са привилегијом неприкосновеног мира и посједовања истине. Његова улога нарочито долази до изражаја у временима народних страдања и распећа.
Он је добио савршени дар „одозго“, „од Оца свјетлости“ (Јак. 1, 17)
да открива вјечни смисао жртве и да вјерне просвећује силом и
свјетлошћу крста Христовог.
Његошев игуман Стефан је изузетно слојевит књижевни лик.
Он је духовник који је спојио искуство које није од овог свијета,
са искуством горчине живота и познања зла у свијету. Он је „овај
грдни свијет испитао/ отрова му чашу искапио“ и прозрео да је он
„состав паклене неслоге“. Као молитвеник он је увијек мистичан,
али са развијеном способношћу да оствари духовну блискост са
људима. Тајанственост његовог лика је неисцрпна због тога што
људе не привлачи он сам, него Онај који у њему пребива. Његова
христоликост се пројављује у разним приликама, и када прославља
Божић окружен народном простосрдачном побожношћу, и када
својом бесједом поджиже у срцима јунака свети огањ „на олтару
Цркве и поштења“ (ГВ 2252), и када на божићно јутро причешћује
ратнике „без приправе и без исповједи“, мичући, узимајући њихове
гријехе на своју душу (ГВ 2618-21).
Одуховљене врлине овог старца осјећају и поштују сви, али је
једино владика Данило у стању да их сликовито опише. Он слика
његову светачку икону:
„Љепше ствари нема на свијету
него лице пуно веселости,
особено ка што је код тебе:
са сребрном брадом до појаса,
са сребрном косом до појаса,
а лице ти глатко и весело;
то је управ благослов вишњега“. (ГВ 2479-2485)
Владика слика светитељски лик старог игумана који нарочито долази до изражаја на празничној свечаности. Наша пажња се
одмах задржава на дјеловима описа који се најчешће не односе на
старост: „лице пуно веселости“, „лице ...глатко и весело“. Откуда
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та неземаљска љепота и младост која краси лице слијепог и оронулог старца? То је божанска љепота коју је игуман упијао кроз
дугогодишње литургијско служење св. жртвенику (посвједочено
стихом „насрка се дима с жертвениках“) и непрестаним призивањем
имена Христовог. Молитвени живот утицао је и на биолошке процесе и дао им је другачији ток; није спријечио старост, игуман је
остарио, али је његова старост увјенчана неувенљивим плодовима
дугогодишњег молитвеног подвига. Божанска свјетлост која се настанила у срцу овог исихасте измијенила је и његов тјелесни изглед: његова коса и брада нијесу просто сиједе, него су добиле иконичну сребрну боју. Његово лице је глатко и весело – младо – због
присуства духа који је вјечно млад. Опис светачког лика игумана
Стефана успјешно је возглављен стихом: „то је управ благослов
вишњега“.
Игуманова скривена духовна активност даје силу његовој
ријечи; мудрост ријечи и продорност мисли прати благи повјетарац
духа који садејствује његовој умносрдачној молитви на бројаницама
(„бројим синко никад не престајем“). Стално присуство и топлина
духа код смиреног исихасте побуђују религиозну пажњу вјерних
да би се припремили да приме ријечи истине и пречишћеног искуства. Због облагодаћености његове личности (на њему је „благослов вишњега“) коју сви у већој или мањој мјери осјећају он је
поштован од свих, а облик и квалитет истог зависи од духовне
просвећености игуманових саговорника. Неки у извјесној мјери
осјећају његов духовни ауторитет не успијевајући да изразе своје
поштовање (Кнез Јанко, Кнез Роган), други, пак, гаје поштовање
на етичком нивоу искрено цијенећи мудрост и морални углед
који старац ужива (Сердар Јанко, Сердар Иван, Сердар Вукота).
Само Владика Данило гаји према игуману одговарајуће, иконично поштовање које садржи битне елементе естетског и етичког
поштовања; једино Владика Данило успијева да препозна христолику љепоту унутрашњег лика старчевог који се дугом свештеноаскетском службом у несагледивој мјери саобразио Христу као
прволику.
4.
Са овим кратким увидом тек смо назначили тему исихазма у
Његошевом дјелу. Иако немамо поузданих доказа колико је Његош
теоретски познавао исихазам, чак ни то да ли је уопште користио
ту ријеч, ипак можемо закључити, на основу горње анализе, да је
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он кроз дјелотворно усмено предање упознао исихастичку праксу.
С обзиром на околности у којима је одрастао Његош се могао, макар донекле, обучити у овој тајновитој духовној дисциплини и то
најприје кроз личне контакте са духовницима, а у мањој мјери из
светоотачких књига. Његош је својом просвијетљеном интуицијом
дубоко проницао у тајне духовног живота надокнађујући извјесне
недостатке у свом богословском образовању. Због тога је Горски
вијенац аутентични књижевни израз предањске и искуствене православне духовности, а не књишке и школске.
Светачки лик игумана Стефана из Горско вијенца отвара нам врата Луче микрокозма, Његошевог тешко разумљивог
религиозно-космогонијског спјева. У оба поменута тематски разнородна дјела пјесник је мјестимично уобличавао светоотачко
исихастичко искуство предајући га своме духовном потомству у
облику надахњујућег пјесничког завјештања. Православни владика и пламени поета кроз иконични лик игумана Стефана прославио је Христа у историји, као што га је својом Лучом прославио у
метаисторији.
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Радомир Уљаревић
КоЈи СУ СеЈаЛи У СУЗаМа ПоЖЊеЋе У РаДоСТи
Виим ли у њеовом оку сузу. Велику сузу у којој се олеамо.
У ој сузи смо сви уољени.
Oн је великомученик, - како за овоземаљскоа живоа, ако се
уша њеова бори и анас са алама овоа свијеа које руше робове,
и скиају крсове!
Њеово јело је куање у свјелоси.
Њеово јело свијели нама јенако и нерекино, кроз муше
исорије и незнања.
Ша је он раио на земљи за оно крако вријеме колико се
заржао међу својима? И а ли смо му ми – своји?
Само мислии Њеоша, о је храброс, и осинуће.
Сваки онај ко а се оакао реузео је ио велике снае, и ио
ооворноси за Њеоша, jер сви ми смо ооворни за Њеоша, на
наша слабашна лећа ало је највеће бреме.
***
Да ли је онај који је пјевао да суза његова нема роиеља мислио
и да суза његова нема дјецу. Сна љуцкоа ђеца ал очеви – вајка се
Његош релативизујући све. Његош је граница између епског времена и савременог доба, епски јунаци код Његоша почињу да
осјећају. Емоције се пројављују као код Бранка. Његош је почетак
нове епохе.
Позван, послат да објави истину о народу, да васкрсне сјећања,
да живим ријечима оживи успавана времена, да покаже пут онима који су код очију слијепи. Сјаји се у свој својој љепоти, умној
и физическој, у свој својој надмоћи полубожанској. Траични
јунак косовске мисли, рекао би Андрић, трагични јунак српског
мита, додајмо. Онај који је препознавао и толковао божанске
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знаке међу нама, који је одгонетао језик који је постојао у неком
неосвијетљеном и непознатом облику, који је проговорио гласније
од громова, и улио страх свима који су замуцкивали мислећи да
говоре, који су слијепи ходили мислећи да виде. Врховни учитељ и
зналац наших душа, наших изворишта и исходишта.
Зато су запаљене оне ватре 18. августа 16 - те, и још сјаје, - кад
је раскопан велики гроб, и гроб свенародни, кад су Швабе славили
на Цетињу, и у Загребу, и у Бечу. Ја видим, и не видим, како и данас
гледамо пут оних врхова који су сагорели наша срца, у којима су
сагореле наше наде, и не гледамо, јер суза моја нема роиеља. Али
било је још црњих дана који се памте, као код Кјеркегора:
Бјеше срашан ан ка су оранили завјереници а руше роб
на Ловћену.
Бјеше необичан ан ка су оранили вријени раници а
зарае своје невнице.
Бјеше обар ан и јева мало злослуан ка су кренули
јуришници у охо на роб Њеошев.
Бјеше реужасан ан, и лакали су љуи у својим кућама, и
калуђери у својим келијама, а ијуци су сијевали на Ловћену.
***
На овом скупу који је насловљен Акуелнос Њеошева, желим
да испричам једну личну причу која би могла да се зове Муке
с Њеошем. Одиста, често се присјетим моје прве фасцинације
једним Његошевим стихом – још дјететом, на зидини изнад улаза у стари град Будву прочитао сам три ријечи: Покољења јела
суе. Нисам се могао начудити тим ријечима, нисам се могао начудити шта је све стало у само три обичне ријечи, и то чуђење
ме једнако држи и данас, и кад год уђем у Будву, врати ми се исто
осјећање, и свијест о томе да нисам узнапредовао у разумијевању
тога стиха. Касније, на Електротехничком факултету сам разумио
како ереум мобиле није могућ, и одмах затим помислио да сам
управо открио ереум мобиле – треба само да дешифрујем тај
Његошев стих. Касније, како сам се сретао са другим Његошевим
стиховима неријетко сам упадао у сличну замку, суочио се сваки
пут са истим проблемом, опет муке с Њеошем, али лијепе муке,
јер некако у свему оном нерјешивом скрива се неко потајно добро
осјећање што је то управо тако. И ја сам те стихове доживљавао као
нека бића, жива бића, као неке блиске људе. Можете само замис151
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лити колико сам и колико уах покушавао да ријешим проблем с
Његошем, да завирим у тај механизам помоћу којега тај ереум
мобиле функционише. Смишљајући како да данас изиђем на крај с
Његошем наметнуо ми се један стих, и моја прича ће да буде углавном прича о том стиху: суза моја нема роиеља.
***
Бо и ја само знамо моје оложеније, пише Његош Вуку Караџићу
који је до скора имао своју улицу у Цетињу (сада се та улица
Вука Караџића зове исландском), дакле Бо и ја само знамо моје
оложеније у овом часу, када сам преузео ризик да изглавим са
овим стихом, да нешто дознам о Његошевом писанију, о мукама
с његовим писанијем. А ја сам Његоша читао, и доживљавао сам
га као да је он натчовјечански догађај у Црногораца. О Косова о
анас није било сличног догађаја, да се присјетимо тога Његошевога
аршина, јер он све мјери и самјерава са Косовом. Једном приликом је рекао Матији Бану: О Косова о анас овакве рилике није
било, а а саа све о исразно рође, о ће ме о смри бољеи,
мислећи на револуционарну 1848, која је била посљедња шанса за
рјешење српског питања јер се убрзо потом на дипломатском нивоу затвара исочно иање. Можда је Његош тада исплакао ону
сузу која нема родитеља, сузу која је покренула лавину српскога
неутјешнога плача, Његош, који је, са својом сузом, највиши доказ
да човјек има сродство с Богом. Јер била је та 1848. – шанса да се
једном Срби боре за себе, а не за друге.
Ево шта Његош 1849, након пропуштене велике шансе у 1848.
револуционарној години, пише кнезу Александру Карађорђевићу,
којему с одушевљењем потврђује да су Карађорђевићи из
Васојевића, којега он бескрајно уважава, неупоредиво више него
Милоша Обреновића, иако кнеза Александра никада лично није
срео: Војвоина на слабим ранама соји, а а је срсво сасвим
ослобођено о Мађара, о не би имало никакво значаја, јер се Срби
не боре за себе нео за уђине. И одакле би него овим правцем дошли
у средиште питања које наша тема отвара: Акуелнос Њеошева.
Писао је Станку Вразу те кобне 1848. Ие ли наша свар равцем?
Хоће ли се наш наро свијеу оказаи нароом блаороним
и осојним самосалноси своје, или ће вјечно обожаваи
уђе верие, које им већ олика вијека оово реилише вра и
саријеше наронос? Данас, ако би неко писао Његошу о томе
шта би са тим правцем, морао би се загрцнути и казати истину:
реилише вра и саријеше наронос.
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***
Овоме стиху нови догађаји отварају нова тумачења, они који
ће се тек десити након смрти пјесникове, они најгори и за сузу
најподобнији, међу њима предњачи рушење гроба и прогон
пјесника са Ловћена, - одиста је то догађај који се не може оплакати, који сви оплакују оном сузом која нема роиеља, јер тек
ова несрећа нема утјешитеља. И већега чуда нема него како тумачи стихова Његошевих са лакоћом растумаче у једном потезу,
у једној реченици неки овакав стих, а сви су овакви, овако комплексни и многозначни. Утјешитељски. Нема утјехе до Његоша, ни
утјешитеља до Христа. У том суноврату је небо заворено, свије
се у а реворио као у Окривењу, људи су паклени духови, и у тој
градацији слиједи крешчендо, свеобјашњавајући стих: О кукавно
срсво уашено! Ту сузу нема ко да отре.
***
Илија Гарашанин, аутор Начеранија, политичар и државник
Србије на вијест о смрти Владике Рада у једном писму каже:
Чиаћее црну вијес о смри ично и оносио влаике и
осоара о Црне Горе. А појављивање Ловћена у српском народу
је велики празник. То је онај час како га види Милош Црњански,
кад су небеса спала као завјеса, а указао се врх. Прије Ловћена
Срби су некако нестални, Ловћен је вертикала која је обавезујућа.
Усправљајућа. Косовска вертикала. Бог нам је дао Његоша, али свакоме у различитој мјери, колико је ко спреман да узме.
Кад је требало да се наш народ легитимише пред великим културама дошао је Његош да покаже како се обнавља косовска драма
у свакоме од нас, и како нам је суђена управо та и таква драма.
Дошао је Његош носећи у срцу своме косовску српску драму, у уму
своме драму овога свијета, у духу своме озарење другим свијетом.
Дошао је обасјан, и кад је отишао остало је обасјање. Зато кад уђемо
у тај међупростор и сами смо обасјани волшебном свјетлошћу.
Тајновидац цетињски живи 39 година, а свака година, и сваки
дан у години – у пустињи. У обасјању унутрашњим огњем, сам је
постао сунце које ће обасјавати свој народ. Владика Николај каже
како је Заратустра живио 20 година у пустињи прије него је постао
обасјан. Пустиња је тако плодотворна, тако неопходна. Пустињак
цетињски је најдубље тајне откривао у најранијој младости, журио
је, као пророк који зна колико му је дано времена, а шта му је дано
у задатак.
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Пјесник, самоук, док није Сима Милутиновић препознао велики дар Божији, док није у ђаку препознао учитеља. Пророк који
вапије Бога, васцијелога вијека. Његово пјевање је вапијући крик,
о Богу. Његова патња је устостручена пред отвореним проблемом
питања која су нерјешива. Тај проблем је главни Његошев проблем,
онај проблем који га пречицом води до Бога. Та пречица је као код
Хераклита – наоко проста, а спушта се у само дно ствари. Његош
има ту сонду која се спушта у дно ствари, има тај хераклитовски,
божански осјећај за врховна питања. Зна тајну онога механизма с
почетка ове приче.
Главна тема Горско вијенца није на сцени, главни догађај се
види, оплакује, сјетимо се оне сузе, сјетимо се оне страшне одлуке
Млао жио навијај класове, главне слике, застрашујуће слике су
иза завјесе, на позорницу Његош само изводи јунаке прије и након
главног догађаја, након покоља. Горски вијенац је надојен крвљу, и
мишљу. Страшна је мисао које нема без крви. Мисао која је могућа
само у крви.
***
Кад неко први пут прочита стих суза моја нема роиеља онда је
њему јасно да тај стих није написан него је овдје однекуд руо, није
ни из народног памћења, ни из народне епске поезије, ни из десетерачког нашег памћења и десетерачке памети. И тај стих суза
моја нема роиеља није подложан тумачењима, тако је неумјесно
објашњавати необјашњиво. Откуда руо, питаће неупућени. А
има ли неко, ко није неупућен? С друге стране, из неког вишег
разумијевања, из неког дубљег умовања, из неке теже памети!
Постоје језичке формуле, најчешће стихови, сентенце које
нису погодне за тумачења, које нису разумљиве ако се тумаче, врло
су прецизне и чисто формулисане, језички беспрекорно изведене и
сваком јасне. Међутим, ако се објашњавају њихова јасноћа се губи
као кад приближите предмет каквим сочивом, тако да он изиђе из
фокуса и почне да губи контуре, тако се приближавањем и читањем
неких текстова губи сјај и могућност разумијевања текста.
Над овим стихом, као над цјелокупним Његошевим дјелом,
уосталом, ваља се наднијети, огледнути се у њему, загледати се у
бескрај, у бездно овога стиха, и онда ће нам се показати зашто је
стих суза моја нема роиеља необјашњив и несагледив. Између
једне народне пословице, једне максиме, једног философског афоризма, објекције и, разумије се, - стиха, поезије, дакле онога што
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у себи носи неко осјећање које је дубоко трагично, над-трагично,
дакле надљудско, та суза као да је надљудска суза по свему, или
надљудске су оне патње које су ову и овакву сузу узроковале.
***
Јасно је да нема једнозначности и нема читаоца који ће полагати
право на своје читање, овај стих нас је сам по себи увео у проблем:
не само Његошеви, - стихови уопште упозоравају на опрез. Опрез
код руковања стиховима. Нарочито је тај опрез важан код Његоша.
Често смо слушали тумаче који кажу: ово је Његош мислио. Е тај се
гадно преварио, јер умна сила која оржесвује над овим стиховима је неисцрпна и необјашњива.
Ие ли ова свар равцем. Је ли Његош као неки спиритуални Јов. Владичина суза је управо суза моја нема роиеља јер је
заслађујућа, васионска, космичка суза, јер у духовном свијету нема
сузе, нема ока физичкога, и нема такве сузе, и нема тога бола, духовна
бића плачу неком другом сузом, о тој сузи је Његош пропјевао. Кад
је стао на позорницу владичанску, на позорницу на којој је митрополит црногорски затечен пред ужасном одлуком, онда је Његош
дошао до саме суштине, до најдубље патње духовне, и нашао да то
духовно тијело има ту сузу. Ко је заправо способан за такву патњу,
и ко може плакати таквим сузама без роиеља. Дакле, ту патњу
дубоку која овога владику и Пусињака цеињскоа размиче на
све четири стране свијета, многа друга бића не осјећају и не знају, и
не виде, не знају за могућност такве патње, зато је ова патња тежа,
патња пред одговорношћу доношења једне застрашујуће одлуке.
Владика испушта сузу која необјашњиво настаје, која искупљује
његову одлуку, која на крају изнуђује његову одлуку, јер кад он схвати која је то суза, он онда зна да то није више у моћи људској, него је
у другој моћи, та одлука и та суза има прекретнички значај.
Касније ће она прерасти у оне стихове наа мном је небо замрачено/ не чује ми лача ни моливе, то је већ људско, и плач и
молитва, али овдје је претходила суза која ће бити на граници два
свијета, која ће спустити међу нас онај орњи свијет. Само су се
неки наши духови усудили да читају Његоша, да се њему посвећују,
да се загледају у Његоша, и да тумаче Његоша. Али то је сасвим
недовољно у односу на могућности које стоје иза ове величајше
душе, иза ове фантастичне поетске творитељности. Све правце,
све дубине, и све висине његошевског стиха ни многи аналитички
духови нису препознали, јер Његош се затворио у једно од лукав155
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става стила, у једну народску матрицу, форму која вас унапријед
дестимулише.
***
Ако суза моја нема роиеља, то би значило сузе моје нема, то би
значило: моје око не може да исплаче сузу, то би значило моја туга
је голема, она надмашује сваку сузу.
Или можда – мој роиељ нема сузе, мој роиељ не плаче, не
само што суза нема роиеља већ је таква природа и мо роиеља
да ни он нема сузу.
И још нешто, кад Владика каже суза моја, јасно је да то није
било чија, и било каква, то је владичанска суза. Она је исплакана за
нечим конкретним, овдашњим, за нечим што је у надлежности овога владике црногорскога, о чему брине овај владика црногорски, а
он брине о душама. Значи ли да су те душе у таквој пометњи да
владика за њима пушта сузу која нема родитеља, јер ови људи су се
измјестили из родитељског загрљаја, можда су се одрекли родитеља,
зато суза за њима, родитељска суза нема родитеља. Узмимо да је
Његош и тако могао да мисли, и тако плачући и бринући за народ
свој, за душе које су владици повјерене, и осјећајући и знајући, и
видећи да те душе отпадају, да се те душе саме отимају, превјеравају
и самоуништавају. Можда је ово суза која нема родитеља јер се
одрекла оца свога.
Ако је својство ове сузе да нема родитеља, дакле моје сузе, какво је онда својство мо родитеља. Вјероватно такво да ни он нема
сузе, то је неко обострано својство које говори о једној другојачој
природи, и то је суштина тога што мене занима код читања овога
стиха јер вјерујем да је Његош тако јасно осјећао ту другу природу кад је записивао стих, осјећао друге људе, ту другу стварност, и
друга бића која немају својстава која су нама позната, дакле природу без овоземаљских знања о њој.
Суза није рођена, јер нема родитеља, јер она је одувијек и
заувијек, ту, и владика је присвојио, или му је остала у насљеђе од
претходног владике, и тако све уназад, линијом рукоположења,
можда је то таква суза, али будући нерођена, она је дакле сама свој
родитељ, да ли је она, будући нерођена, способна да рађа, будући
нерођена можда искључиво она рађа.
***
Мојос ове сузе ће нас довести до застрашујућег смисла јер она је
моја а ја јој нисам родитељ, дакле, ја сам је усвојио! То што је суза
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моја то значи да је она присвојена, она је саморона, али та мојос
је истакнута да би се свијест о сузи истакла, јер та суза је свачија,
свакога онога ко може да досегне до разумијевања и доживљавања
стања које ову сузу узрокује. Мојос сузе је заправо најдирљивији
моменат у драми овог стиха, на овој позорници, његошевској, та
мојос је нешто засљепљујуће, задивљујуће присвајање нечега што
је прије за одрицање, за бјежање од тога, тај замах духа и ума и
срца, прије свега срца владичинога да ту сузу присвоји. Мојос те
сузе је оно што тешко да ће допријети до наше свијести о томе.
***
Ова моја самородна суза без родитеља није ли сама вјера, сама
црква можда, јер је ова суза радосница, о том не знамо ништа, мада
она нема родитеља, можда је она радосница, суза христолика. Има
у Псалмима Давиовим, у преводу владике Атанасија, ријеч: Који
су сејали у сузама ожњеће у раоси. Овдје се говори о плодовима
суза. Кад неко плаче крену сузе у пару, двије по двије, из оба ока у
глави, а својство ока из ког је исплакана ова суза је таква да је оно
једно. Можда оно свевидеће, недријемано око има само једну сузу,
као што је и оно једно, а та једна суза је истовремено и све сузе, јер
је у њој садржана свеколика туга, и зато је природа те сузе божанска.
Јован Златоусти каже руачије се нећеш уосојии ивних
и блажених ризора орње Јерусалима, ако не буеш ан и ноћ
роливао сузе. Умилостиви Господа твог сузама, да би ти пришао.
Је ли то оглашавање сузе заправо молитва, тај стих можда гласи
Госое, ори моју сузу.
***
Кад читамо Његоша, све нам је однекуда познато, све те стихове,
кад смо их први пут чули, осјећали смо као да их знамо однекуд,
из неког другог памћења, као да смо их сами изговарали, јер изговарао их је народ, изговарао их је српски хомер, српски народни
пјевач. Оригиналност је у оном тајном механизму. Тај хомер новога
доба није био слијеп, већ видовит и проницљив, онај који провиђа
кроз времена.
Ево шта је Мука с Њеошем, ево како нас дуго мучи ријеч суза
моја нема роиеља, јер нигдје краја њеном разумијевању. Није
то само усамљена суза коју нема ко да обрише, јер родитељ брише
сузу, најчешће мајка, па би било – нема мајке.
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На крају, разумије се, све ове варијације можемо пустити низ
воду зато што остаје зачудни стих пред нашим очима: суза моја
нема роиеља, необјашњив, нејасан и неразговјетан. И сад, пред
таквим зачудним стихом остаје наша запитаност, нешто што нас
упућује на стих, али и замагљује прилазе к њему, јер је тај стих као
врх који вири из магле, и њему се не може приближити јер наилазите на окомите стијене.
***
Што смо се више трудили да разумијевамо, овај стих је све даље
одмицао, у свом бљештавилу и сјају, измицао се, као дуга. Кад прилазимо дуги чини се да је тако близу, али како јој се примичемо
она постаје све даља и све тајанственија и нејаснија до мјере да се
на крају губи у даљини. Тако је и са овим стихом, чини се да је надохват нашег поимања, али видјели смо кад покушамо да се приближимо како се он већма удаљује. Механизам овога стиха чини
се тако упрошћеним, као да имају три основне полуге како Његош
иначе прави своје главне стихове, са три ријечи – окољења јела
суе, - суза моја нема роиеља, овдје је ова мојос важна, рекли смо, за читање пјесме, - суза моја је једна ријеч. Механизам је
прост, суза нема роиеља – окољења јела суе. Ти механизми су
недоступни у својој једноставности.
***
Његош је као гром који непрекидно тутњи у небесима, и за кога
никада не знате кад ће да одапне своју стријелу, и кад ће муња из
његовог срца и његовог ума да бљесне и кад ће да се укрсти од
Острога к Ловћену и од Кома к мору, а кад се та муња укрсти онда
се освијетли и унапријед и уназад. Покојни Мирослав Ђуровић
своју антологију црногорске поезије почиње ријечима: Иза Њеоша
као иза рома... Бећковић каже: а онако није зармио... Дакле та
грмљавина над Црном Гором коју смо слушали и слушамо код
Његоша не да нам да заспимо, и ја вјерујем, да ће та грмљавина као
што је и до сада будила, будити покољења и опремати их страхом
Божијим и вјером у Бога. Шта нам је чинити данас са Његошем.
И кад га људи читају само потврђују своје увјерење да су то све
знали и чули, јер све је то сабрано у неком архетипском чипу, али
тај чип је ипак садржином духа свога напунио Његош и нико други. Не само што је тај чип он напунио садржином духа свога, него
је садржином срца и ума свога замијесио тај хљеб наш насушни.
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Његош је постао свијест и савјест народа. Тако су и та два народа
сједињени у Његошу и, ниједан се не да и не може се замислити без
Његоша, мада су врло озбиљне намјере нових критичара Његоша
да га одвоје од самога себе, сад се Његош сецира и посматра кроз
специјалне наочаре као кад се гледа помрачење Сунца. Уз Горски
вијенац, и уз друге Његошеве књиге дијелиће се затамњене наочаре којима неће моћи да се читају неки придјеви и именице. То је
пројекат у ком саучествујемо нечитањем Његоша.
***
Страшно изгледа тај претпрошли вијек са самим Његошем на
сриједи (сам а Милош оса на сријеи, а би Србин анас Србом
био) – тај вијек са много главара, и једним Његошем (и једном главом) који је једини знао да над свом ом рном мјешавином ое
умна сила оржесвује. Он је знао какву снагу може имати умна
сила на свом примјеру, и заиста, кад се загледамо у тај мрачни вијек
видимо неписмене Црногорце и брђане и остале, како сричу слогове, а један од њих, Његош, разговара са вјековима и са највећим
духовима кроз вјекове. Његош је просто заузео тај вијек својом
појавом, надмашио својим умом и сабрао у свом уму сва умовања
српска, и претворио у један исказ, он је објаснио шта је тај појам,
он га је уздигао из прашине вјекова, из праха славних грађевина
и славних царстава и краљевстава, (весели се раху Немањића,
Немањића и Гребељановића) он је пропрао и пробрао чисто злато, и
показавши нам га отишао, а нама се учинило, и данас нам се чини,
да смо све то ми раније гледали, читали, слушали, разумијевали,
знали.
Његош у сваком часу гледа из угла вјечности, он по аутоматизму интегрише ово вријеме у вјечност, ставља га у контекст
вјечности и онда пјева. Он пјева из угла из ког су иконописци сликали, у главним исказима његових јунака постоји једно унутрашње
обасјање, једна унутрашња свјетлост гоњена или произведена
дубљим моралним назорима, и та свјетлост обасјава те ликове баш
као што на иконама божанска свјетлост обасјава ликове, и нема
овоземаљских свјетлости и сјенки, ововремeних дешавања. Он је
као иконописац гледао хорде анђеоске, њему се казују те визије, та
виђења, надземаљска дешавања.
***
Ријеч Србин прије Горско вијенца зацијело је значила нешто друго.
Њено значење након Горско вијенца је ново у својој пуноћи. Ријеч
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српство означавала је једну заједницу, људе истог рода, исте вјере,
и исте културе, али након Његоша, ријеч српство означава све те
људе, исте вјере исте културе истог рода, али људе заточенике велике традиције и косовске трагичаре, косовске погорелце, косовце.
Срби су косовци. Он је Црногорце и црнорисце видио као косовце,
и он је утемељио косовски завјет. Црногорци нису ништа него косовци. Он је српски народ поново управио према народној поезији
у којој је сачуван тај мит, и у којој је живјело Косово. Он је видио
да је народна поезија одраз у огледалу српскога народа. Зато је он и
избор народних пјесама насловио Олеало срско. То је онај правац с почетка наше приче о којему се распитује Његош: ие ли ова
свар равцем.
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Будимир Дубак
ФеноМен ЛаЖи У ЊегошевоМ ДЈеЛУ и
СавРеМена ЦРна гоРа
Лаж над лажима
Заједрила по кршу галија,
Коња игра на мору делија,
Пољем бјеже два печена зеца,
Ћерају их два рта одрта,
Чекају их два слијепа ловца,
Вино пију два мртва јунака,
Служи вино без рука ђевојка,
Чудне лажи, да је Бог убије!
(Народна пјесма)
Феномен лажи доминантан је у најранијим Његошевим прозним
дјелима. Космички је у спјеву „Луча микрокозма“. Многолик је у
„Горском вијенцу“. Историјски утемељен у његовом посљедњем
дјелу „Шћепан Мали“.
Ловћенски пророк видио је јасно своју садашњост, тумачио
као очевидац прошлост, и слутио видовито будућност. Његова
заокупљеност феноменом лажи кретала се од објелодањивања
њене функције у психологији и карактеру појединца, преко учешћа
у колективној свијести и друштвеном животу народа, до уздизања
овог антипода истине на ниво универзалије, која важи за космичко
устројство, све народе и цијелу људску историју.
Кад је ријеч о најранијим Његошевим остварењима, она су нарочито захвална за испитивање функције лажи у књижевности.
Лаж је овдје у служби умјетности, као со фикционалности, на
једној страни, али она угрожава друштвену позицију писца, у времену кад се оно што пише поистовјећује са стварношћу и истином.
Дакле, директно је скопчано с опасношћу да писац буде проглашен
лажовом.
Имајући обје ове димензије и функције лажи у виду, Његош је
одлучио да се заштити анонимношћу.
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Двије чудесне Његошеве кратке прозе имале су стога необичну
судбину. Његош није потписао „Житије Мрђена Несретниковића“.
И не само да је тиме желио да се одрекне ауторства, већ је избјегао
да причу „подметне“ народу, као тобожњу његову умотворину, јер
би га тиме означио као колектив који је склон лажи. Зато је дао
поднаслов, како би притврдио ову ограду, „њим самијем списано“.
Тако је кривица и љага због лажи сваљена на појединца – Мрђена
Несретниковића, који, пишући своју аутобиографију, до миле воље
може да лаже, а да зато не сноси никакве посљедице. Прије свега
зато што не постоји.
Фантастична прича о несумњиво највећем баксузу српске
књижевности (а ни шире нам није познато да већи несретниковић
постоји), Мрђену Несретниковићу, објављена је у „Грлици“ за
1837. годину, у рубрици „Моралне приповјетке“. Рекосмо, без потписа. Назив саме рубрике додатно дискредитује овог несрећног
јунака, јасно предочавајући читаоцима да је лаж не само наказна
деформација свијести, већ је и неморална.
Требало је да прође више од четири деценије, тачније, 27 година од Његошеве смрти, да би Вук Врчевић у листу „Словинац“,
од 1. августа 1878. године објелоданио Његошево ауторство ове
приповијетке. Вјеродостојност његове тврдње темељи се, осим на
стилу и језику, и на тумачењу посљедње реченице приповијетке,
које је Врчевић добио непосредно од Његоша.
Завршавајући своју невјероватну исповијест, Мрђен
Несретниковић каже да би му за цијело ауто-житије било потребно
још „бреме бремцато карте“. Али додаје како је још „доста млад“, јер
му је 60 година. Судбина га је довела, након толиких путешествија
и побједа над смрћу, до Цариграда, гдје га султан прима за главног
учитеља „господске и ханске ђеце у Цариграду. Заисто, сметеносмршени читатељи, чини ми се да више среће неће имати ови ученици него њихов учитељ“.
Иако га је толико „несрећа ћерало и мучило“, он зна да јој
још није „ни реп видио, јербо се сложио Лондон и Париж, међу
којијема је мало кад слоге било, и о некоме крупно шавте... Би ли
их зла срећа моја могла нагнат’ да ме и одолен претресу? ... Чини
ми се, какве сам среће, могли би лако, ако их не смету ова четири
слова: Н... или Н... Н... Н...“
Енигматични крај приповијетке сам Његош је одгонетнуо, кад
га је Вук Врчевић замолио да му та „три једнака слова“ протумачи.
Владика се насмијао и рекао: „Новци, новци, новци, без којих је
свак мртав“.
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Лагарије Мрђена Несретниковића имају и свој географски,
историјски и политички оквир. Стога је млади Његош имао и додатни, ако не централни мотив, да овако поступи у погледу ауторства дјела. Мрђен му је послужио као кријумчар политичких ставова и идеја.
Слично је Његош поступио и са кратком причом „Сан на
Божић“, којој је дао поднаслов „Алигорија, тј. Примјена“. Али, не
само да није потписао овај „сан“, већ га није ни објавио. Учинио
је то његов учитељ Симо Милутиновић, у другом издању своје
„Пјеваније“ (Лајпциг, 1837. године).
Коментатор Његошеве прозе, Радован Лалић, уз „Сан на
Божић“ биљежи: „Уз сам текст нема ознаке да састав припада
Његошу, али на стр. 238. књиге, после једне песме, забележене од
Николе Митровића, стоји напомена: „Сан на Божић“ такође је
Владике производ“. Али све и да нема ове писане напомене (иако
омашком лоциране на погрешно мјесто), стил и језик приче јасно
одређују њену неспорну припадност Његошевом дјелу.
Сневач је на Божић срео, на мјесецу, једног старца, који сједи
пред великим здањем, које назива „славно стројеније“. Распитује се
чије је то стројеније, и ко у њему живи. Старац му одговара: „Ово
је стројеније опште, свијех свјетовах, и у њему живе двије ствари,
тј. правда и кривда“. Старац га потом води у двор, на коме „није
више од двоје вратах“. Једна су велика и златна, а „друга мала и
тијесна“. Старац га пита на која би врата прије ушао. Сневач одговара: „Овамо, к овијема златнијема“. А старац повика: „Не, сине, не
тамо! То је обиталиште кривде! Но, хајд’мо сад на ова те су ужа“.
Кад тамо раскошна одаја чија се величина не може погледом обухватити и насред ње престо, на коме сједи „прекрасно обучена
дјевојка у царскијема хаљинама, којој бјеше на главу круна, сва изрезана од једног драгога камена, на коју бјеху ове ријечи написате:
„Мој је престол изгнат са земље, али јопет вјечно остајем правдом!
Ја јесам правда, и сви на ме који мрзе и вичу - вјечност ће их наказати“. Царица држи вагу, тј. „вјеси (илити мјерило) које не бјеху ни
на једној страни нагнуте, него равно стојаху“.
Потом га је старац увео кроз „она великољепна врата“. Тамо је
видио ужасно станиште разбојника, злочинаца и људских крвопија,
који имају своју царицу, с круном под ногама и накривљеним тасовима ваге. У једном тасу није било ништа, а у другом једна „аспра
као цекин млетачки“.
Ако покушамо да одгонетнемо ову Његошеву „алигорију“,
видјећемо да је на дјелу исто оно кријумчарење идеја, које, до163
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душе другачијим средствима, примјењује у „Житију Мрђена
Несретниковића“. У првом случају прибјегава лажи као средству
за обликовање јунака у чија уста ставља, без личних посљедица,
непријатне политичке поруке. У овом случају свог јунака (неименованог), путем сна шаље не на, већ „у мјесец“, и радњу измјешта
са земље.
Историјска судбина Његошевог народа до те мјере је трагична и неправедна, да се утјеха може потражити само на небу, гдје
обитава вјечна правда. Овдје је правда исто што и истина, која је
неуништива, као што је кривда синоним за лаж.
Његошево објашњење посљедње реченице приче „Житије
Мрђена Несретниковића“, која се завршава са она загонетна три
Н, што значи: „Новци, новци, новци...“, подудара се са сценом из
приче „Сан на Божић“, гдје жена пристара држи накривљену вагу,
у чијем једном тасу, који је претегнуо, „бјеше једна аспра као цекин
млетачки“. Новац као мјерило свијета и свих вриједности у њему,
није случајно млетачки. Његош, дакле, кривду, тј. лаж, варљивост,
превртљивост, поткупљивост, неморал..., овим именовањем новца
смјешта у конкретан оквир који има јасну политичку конотацију.
II
Метафизичка, космичка лаж, зли је родитељ свих земаљских и
историјских, колективних и индивидуалних лажи. Младог Његоша
је тај проблем заокупљао још у најранијим пјесмотворима. Али, нарочито у пјесми „Ода сунцу спевата ноћу без мјесеца“ (објављена
у „Грлици“, 1837. године) очигледан је сукоб два принципа – Бога
и сатане:
„Живо љусву без ебе би био
ка немирним неба уховима
е мишљаху с ресола бации
цара неба и све свориеља.“
Космичка драма и страшно небеско разбојиште, објављују се
у првом Његошевом ремек-дјелу „Луча микрокозма“, у којем је,
по Светом Николају Охридском, ловћенски пророк „проговорио
огњеним језиком“.
Његош у писму од 6. јула 1845. године обавјештава свог
учитеља, Симу Милутиновића, шаљући му рукопис: „мало дјелце
Лучу микрокозма мном састављену 4 прве неђеље часнога и великога поста“. Али, о томе како је дјело настајало, свједочи доцније
Милорад Медаковић, у својој књизи о Његошу (додуше, због не164
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поузданог, накнадног сјећања, продужујући Његошев рад на Лучи
за двије недјеље), напомињући да „дјело Луча микрокозма бјеше
владици најмилије“.
О атмосфери у којој је владика писао овај религиозни спјев,
свједочи његов секретар, говорећи о Његошевом потпуном
осамљивању у Биљарди, током којег, каже Медаковић „не пушташе никога к себи до мене“. У прилог овом свједочанству иде и
чињеница да је Милаковић, умјесто Његоша, одговорио Вуку
Караџићу 14. марта, извињавајући владику, који „зањат будући духовним дјелима није могао писати“.
Откад се у Београду, 1845. године појавила „Луча микрокозма“,
многе су странице написане о њој. Цијела библиотека је настала
над овим загонетним дјелом.
Првим коментаром сматра се одломак, који је посвећен Лучи
у „Слову његовом преосвештенству упокојеном владици Петру II
Петровићу Његошу... држаном Јованом Суботићем, у Бечу, 1851.
године“, на парастосу који је приредио кнез Милош. Писац каже за
Његошеву Лучу да „представља његов сопствени живот у митосу“.
Истакнути слависта, Алојз Шмаус, у дјелу „Његошева Луча
микрокозма“ (1927. г.), пише: „А, „Луча микрокозма“ није ништа друго него песнички покушај којим нам Његош даје своје
објашњење човековог пада“. Сматрајући овај религиозни спјев
алегоријом, Шмаус додаје: „Шта значи алегорисање друго, него да
се нека скривенија мисао не казује оним речима које непосредно
репродукују одговарајући појам, помоћу једне конкретне слике
која, мада је не исказује непосредно, ипак сугерише идеју која се
крије иза песничке слике“.
„Луча микрокозма“ је космичка алегорија (или, како у већ
наведеном поднаслову приче „Сан на Божић“, пише: „Алигорија,
тј. Примјена“), али Његошево кријумчарење идеја има и своју
земаљску димензију.
Исидора Секулић у знаменитом дјелу „Његошу књига дубоке
оданости“, цитира стихове који описују рат сатане против Бога:
„Кад се сабра сила нечастива
под тучнијем сводом раскаљеним
узавреше дреке и кривање
од враговах и од чудовиштах;
чињаше се да их свод тартара
неће моћи уздржат никако,
него ће се треснут у комате.
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Док заурла Цербер из дубине
да је стадо у своју торину
и да стражи врата од тартара“.
Исидора каже: „Може се читалац опирати колико хоће: у тим
стиховима Владика Црне Горе бије Турке“.
Међутим, нас превасходно занима проблем лажи у овом метафизичком спјеву.
Најстарија и најкрупнија лаж, изречена и учињена против
творца, односи се на само стварање свијета. Отац те лажи је отпали, црни анђео таме и смрти – сатана.
Велики европски пјесници су тој теми посветили своја
најзначајнија дјела. Рат сатане против Бога опјевавају Данте,
Милтон, Гете, Бајрон, Љермонтов (да поменемо само највеће), али,
нико као Његош.
Сатанина космичка лаж је његово оруђе у рату против Бога,
како би издејствовао подјелу власти у васељени. Он супротставља
Богу своју концепцију стварања свијета. Фундаментална лаж антихриста садржана је у сатанином казивању о постању. Он сматра
да је прије хаоса и таме била хармонија и свјетлост, које је нарушио Бог. По њему, дакле, Бог није стваралац, него рушилац. Сатана
вели:
„Простор цјео у стара времена
бјеше свјетлим засут шаровима,
лица таме нигђе било није“.
Сатана жали што сви мирови (свјетови) нису нестали, већ је
остао Божији „престол“:
„Е куд срећа да је и он тада
у гробницу пануо мировах
и премирне да је ноћи царство
свуд свјетлости погасило зраку!“
Сатана доживљава Бога као узурпатора и космичког самодршца, чију власт може ограничити једино побуном. Подјелу власти
он жели да оствари својеврсном небеском револуцијом. Али, за то
су му потребни савезници. Стога је завео Адама својим лажним
обећањима. Како каже Његош:
„Дух лукави и злом задојени
------------------------------------Адама је на зло превластио!“
Отац лажи у борби за власт прибјегава замјени теза,
критикујући судбину:
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„Она даде смјелом грабитељу
случај згодан, те простор завлада,
и присвоји име свемогуће“.
Захваљујући „судби“, по сатани, Бог је смјело приграбио власт и
присвојио „име свемогуће“. Он покушава да унизи Бога, стављајући
изнад њега судбину. (Такав однос између судбине и Бога налазимо у дневницима Његошевог вршњака, данског философа, Серена
Кјеркегора, којег владика извјесно није читао).
Сва сатанина прегнућа темеље се на лажи. Видјели смо његову
лажну верзију постања свијета, гдје је прије Створитеља постојала
савршена творевина у којој „лица таме нигђе било није“.
У име тог наводног гријеха, он од Бога тражи концесије, заједно
са Адамом (који се, спознавши сатанину лаж, касније покајао), у
виду подјеле власти:
„Нек се сваки са врховном влашћу
на свом небу горди и велича“.
У Дантеовој „Божанственој комедији“, сатана је прецизан логичар. Милтон наглашава његову гордост, завист и пркос. Његошев
сатана је горди демагог и лажац, који Творца представља као космичког рушитеља.
Сатанина побуна резултира физичким окршајем с Богом. Али
прије тога се води вербални полемос, у коме Бог разобличава фундаменталне сатанине лажи, које се тичу самог стварања свијета.
Творац вели:
„Зажега сам ја пламене буре
У предјеле ноћи и хаоса,
Те ми буде сунца и мирове
Од сна хладна и превјечитога.
Тамо свјетлост ужасне побједе
Над нијемим царством одржава...“
Отац лажи не посустаје у борби против Оца Истине. Против
„противника мога ужаснога“, како назива Бога. Он се заклиње да:
„Неће нигда сатанина душа / Умножават славу противника; / Неће
нигда сатанина уста / Похвале му слова изгласати“.
Борећи се за успостављање царства лажи, сатана је спреман
и да страда. Али, себе и своје савезнике види као оне који ће, у тој
небеској револуцији, „сви жертва бити благородна“.
Лукави се руга и архангелу Михаилу:
„Микаиле, подобни ми чином,
али духом много нижи мене,
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јер ти душа, како моја, није
благородном гордошћу заждена“.
Гордост, као један од смртних гријехова, за сатану је благородна. Тако он види себе, у свом искривљеном огледалу, у огледалу
лажи. Истина је, међутим, оно што види Бог:
„Отровношћу надојена душа
и завишћу сл’јепом запаљена
- рече Творац војеначалницма пут истине нигда виђет неће“.
Душа отрована славољубљем, властољубљем, завишћу и
гордошћу, постаје бездушна јама, у којој царује лаж. Изгубљена
душа лукавога зато „пут истине нигда виђет неће“. А његово
станиште: „ад се зове, злости мучилиште, / злога цара мрачно
владеније“.
Колико год се прерушавао тај „дух лукави и злом задојени“, не
може умаћи свевидећем божијем оку. Бог види све његове лажи:
„Сатанине мрачне намишљаје
Види моје свевидеће око“.
Бог зна да сатанина побуна није искључиво посљедица тога
што му је „ослепљена душа злочестијем“, већ је мотивисана конкретним властољубљем. Он хоће „самодержавије“. Хоће своје суверено царство лажи. Али, ни то га не задовољава. Не жели да буде
само владалац, већ и сатворац свијета.
Бог каже:
„Мисли са мном владу дијелити,
Дијелити свемогућство са мном,
после скупа миротворци да смо“.
Сатанин сан о двовлашћу и миротворству распршио је његов
пораз у рату против Бога, у коме се проливала и „ангелска крв“.
Његово „мрачно владеније“ ограничено је на ад. За Адамово обиталиште назначена је земља. Али и за човјеково. Шта је човјек до
„тварца једна те је земља вара“.
Овај стих Свети Николај коментарише: „Земља може да вара
човека, или зато што уопште не егзистира или зато што не егзистира таква, какву је ми нашим несавршеним чулима опажамо. Било,
дакле, да је свет отац или дете наше свести, у оба случаја ми можемо бити преварени у њему онако исто као што се у сну варамо“.
За Његоша је сан лаж, а Бог је истина. Стога је и „људски живот
сновиђење страшно!“
168

Ф������ ���� � Њ�������� ����� � ��������� Ц��� Г���

Грешни човјек, који заједно са својим прародитељем, Адамом,
издржава казну на земљи, по Његошу, проводи живот у некој врсти
бунила и фикције. Дакле, нереалности и лажи.
„Сном је човјек успаван тешкијем,
у ком види страшна привидјења,
и једва се опред’јелит може
да му биће у њима не спада.
Он помисли да је неке путе
од сна овог освободио се;
ах, његове преварне надежде:
он је тада себе утопио
у сна царство тврђе и мрачније
и на позор страшни сновидјења“.
III
Феномен лажи у „Горском вијенцу“ манифестује се у више облика,
и неколико ликова су протагонисти, или подстрекачи других на
лаж.
Спиритус мовенс лажи је Кнез Јанко. Оклијевање главарa на
Скупштини о Маломе Госпојину дне, он види као неодлучност, у
којој се прикрива истина о оном што је неминовно: „Не смијемо
чинит’ што чинимо, / не смијемо јавит’ што је јавно“. Одвлачење
разговора на другу страну, или ћутање о нечему, јесте својеврсно
заобилажење истине, тј. имплицитна лаж, као да се чита из ових
ријечи Кнеза Јанка.
Избјегавање главара да погледају истини у очи, и јасно проговоре о ствари ради које су се окупили, Кнез Јанко коментарише у
виду својеврсног прекора:
„Кад ме жена пита ђе сам био,
казаћу јој да сам со сијао;
куку њојзи ако не вјерова!“
Међутим, он истовремено дефинише позицију мушкарца у
патријархалном друштву, који је рођењем привилегован у односу на жену. Надмоћан је до те мјере да и највећа бесмислица и
најкрупнија лаж коју саопшти муж, за жену мора бити апсолутна истина. Али не ради њене лаковјерности, већ из страха од казне. Ауторитетом силе лаж се промовише у истину. Овај образац
је, што ћемо касније видјети, подигнут на ниво фундаменталних
друштвених односа у Црној Гори.
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Кнез Јанко градира лаж и региструје њене манифестације у
односу на професионалну, полну и вјерску припадност. Каже:
„Трговац ти лаже са смијехом
жена лаже сузе просипљући,
нико крупно ка’ Турчин не лаже“.
Кнез Јанко је и „медијатор“ за разговор с Вуком Мандушићем,
који се води између будног (Јанка) и сневача (Вука):
„Не, Рогане, немој га будити,
е он у сан ка’ на јави збори;
е ћемо га штогод распитати,
да се барем добро исмијемо“.
Кнез Јанко подстиче Вука да пред свима проговори о снахи
Бана Милоњића. Али му гарантује да ће то што каже остати само
између њих двојице. Као какав лукави кушач вели: „А што је то,
кажи ми натајно!“
Он искушава и кнеза Бајка да му каже истину, ма колико она
страшна била. Од ње је страшнија лаж. Кнез Бајко прича и толкује
свој сан, у коме је видио „све оружје своје у комате“. То је поуздан
знак „братске погибије“.
Ова братска погибија посљедица је превјеравања, тј. преласка у ислам истокрвне браће Црногораца. Његош то превјеравање
посматра као приклањање лажи, коју је посијао исти онај сатана
из Луче. На Скупштини уочи Тројичина дне на Ловћену, владика
Данило поручује:
„Па им поче демонски месија
лажне вјере пружат посластице“.
Кнез Јанко пропитује и војводу Драшка, подстичући га на
казивање о Млецима, које дјелује за Црногорце нестварно, попут
маштовите лажи, али кроз кога Његош опет кријумчари идеје са
доминантно политичком конотацијом.
Војвода Драшко својом наивно-комичном оптиком сагледава
цијели један свијет, који почива на спољашњем сјају, а дубинском,
свеопштем страху и лажи. Каже:
„Нема тога ко с’ не боји чега,
да ничега, ано свога хлада“.
Он је видио и принципа Валијера, чија доминантна карактерна
црта је, по Драшку, склоност ка неумјереној лажи. Слагао је све
што је обећао. Стога причу о поменутом сусрету војвода Драшко
завршава: „И посад му не бих вјеровао / млијеко је да рече бијело“.
Епизодом о Млецима не завршава се специфична улога Кнеза
Јанка. Управо он даје на читање писмо попу Мићу. Непоновљиво
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муцање, у којем се разара језик, граматика, говор..., и производи „комуникацијски шум“, који нас враћа у стање немуштости,
јединствена је деструкција и негација писма, али и афирмација неуништивости људског памћења и словесности као присуства Бога
Логоса у човјеку. Он чита: „...Ум... дам... ам... / ...би... ну... но... / ...на....
ша... ра...“ Попу Мићу није „књига за потребу“. Он је Јеванђеље напамет „добро утврдио“, и по потреби, вели: „Испојем га ка’ пјесну
на уста“. Тако он шалу на рачун његовог читања преокреће у
размишљање о језику без књиге, репрезентујући патријархалног
човјека и свештеника, који је вјековима чувао и преносио огањ
предања с кољена на кољено, упркос томе што су и цркве, камоли куће, оскудијевале књигама. Може се добро читати, а лажно
вјеровати. Поп Мићо је рђав читач, али је човјек истинске вјере.
Кнез Јанко иницира и откривање још једне лажи. Као да се
појављује у улози строгог иследника, постављајући баби-вјештици
пријетеће питање: „Кажуј, бабо, јеси ли вјештица!“
Након, испоставиће се на крају, лажног признања да јесте, баба
је подвргнута систематском испитивању од стране „иследника“
Кнеза Јанка.
Баба је тако маштовит лажов, да то прелази сваку мјеру
вјероватноће, што Кнеза Јанка утврђује у сумњи да се баба лажно
представља. Нарочито је невјероватно да се вјештице возе у лађи
која је „кора од јајета“, и да су „сребрна весла“.
Владика Данило разувјерава главаре да је ријеч о вјештици:
„То су бабске приче и мудрости;
него лаже ова бабетина,
али може нешто друго бити“.
Тек тада сви главари повичу, и баба призна да је лагала.
Овдје се отвара нова димензија и функција лажи. Баба је била
послата од скадарског везира, који бјеше чуо да се Црногорци
спремају „на домаће ударити Турке“. Каже баба: „па ме посла да
вас ја помутим, / да се о злу своме забавите“. Ако ли то не учини,
везир је запријетио да ће јој три сина и десет унучади „у живи огањ
изгорети“.
Застрашујући су мотиви бабине лажи, и оправдан је гњев народа, од кога су главари једва спасили лажну вјештицу, да не буде
метнута под гомилу.
Али, лаж и превара на долазе само од других, из спољашњег
свијета, већ и од нас самих. Игуман Стефан се пита:
„Је л истина е ово овако
ал нас очи сопствене варају?“
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Кад Драшко прича о Млецима, кнез Роган му каже: „То не може
бит истина, Драшко, / него су ти очи замаштали“. Војвода Драшко
му одговара: „Не знам ништа, но сам их гледао; / и сам мислим да
је маштаније“.
Мађија као извор људске илузије најсликовитије се показује
у Обрадовим ријечима, којима описује свијет опсјене. Он је чуо
од једнога ђеда како је у Боки присуствовао чудесном призору.
Мађионичари из Талије су викнули: „Погледајте онога кокота!“
Народ је видио како кокот „шљеме за ногу потеже“, које се зачас
претворило у сламку. Затим је илузиониста повикао како ће присутни држати грозд у руци, али да се чувају да не принесу бритву
том наводном грозду; јер ће држати сопствени нос који, као код
Гогоља, може бити отфикарен. Трећи мађионичар, демонстратор
лажи, упозорава народ да се не потопи, „кад ни воде ни од воде
трага“.
IV
Феномен лажи у Његошевом дјелу искључиво се везује за књижевне
ликове, све до посљедњег његовог пјесмотворја „Шћепан Мали“, у
коме је главни јунак историјска личност, која се лажно представљала
као руски цар Петар III. Ова загонетна личност, о којој ни данас
не знамо много више од његових савременика, с разлогом је изазвала велико Његошево интересовање. У предговору за ово
„Историческо збитије осамнајестога вијека“ аутор каже: „Шћепан
Мали био је лажа и скитница, али је знамениту епоху у Црној Гори
и у околини учинио именујући се руским царем“. Додаје Његош:
„И, доиста, да случајем не пођох у Млетке у почетку 1847. године,
не хтијах ништа вјернога о њему своме роду објелоданити. Али у
Млетке када дођох, потрудим се и којекако уљезем у огромну архиву бивше старе републике млетачке“.
Тако је Његош исте године написао „Шћепана Малог“, којег је
постхумно „издао 1851. године Андрија Стојковић у Трсту“.
Његош је „три читаве недјеље“ копао по млетачком архиву,
и стекао увид у сва документа „о чудноватом Шћепану Малом“.
Лажицар и самозванац Шћепан изазивао је живо интересовање
највећих европских сила. Његош пише: „човјек се мора управо чудити кад види какву им је маглу био угнао у тикву“.
Зашто је баш Црна Гора била погодно тле за појаву такве личности, Његош је добрим дијелом одговорио у писму Јеремији
Гагићу 1831. године. Каже: „Мене се радује срце и душа када ја виђу
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моје отечество тако сложно и када виђу толико њихово почитаније
к нашему царју и благодјетељу“. Ријеч је о руском цару Николају I.
А Вуку Караџићу, из Петрограда, 1833. године пише: „Руски је народ велики, а цари рускога народа велики; свемогућа је рука творца
излила благодат на цара Русије...“
Појава лажнога цара Шћепана Малог не може се до краја
објаснити ни том традиционално-утилитарном љубављу према својој заштитници Русији, ни тадашњим смутним и бесудним
приликама у Црној Гори, без једне доминантно менталитетске константе нашег племенског човјека, коју егзактно формулише Јован
Цвијић. О динарско-планинском психичком типу Цвијић пише:
„Никакав народни вођ не може имати толику власт над њим као
онај у чијем понашању и раду има тајанственог или му то они
приписују“.
Његош је тај феномен сагледао прије Цвијића, саркастично га
формулишући као „угоњење магле у тикву“. Додуше, он ту склоност
ка прихватању лажи за истину не везује само за Црногорце, већ
је посматра као општељудску особину. Али, написао је „Шћепана
Малог“ да би на конкретном историјском примјеру показао како
је изгледало, и колико је коштало Црну Гору, слијепо везивање за
једног самозванца и лажова. Његош је био дубоко свјестан да нема
подесније личности од Шћепана Малога у цијелој црногорској
историји за дубље проницање у менталитет Црногораца.
Црногорци су доиста повјеровали да се међу њима појавио
покојни руски цар Петар III. Тако мисле и владика Сава и патријарх
Василије.
Шћепан се на Цетињу представља као месија. Ни писмо руске
царице не може да их увјери како је међу њима „самозванац некакав лажави“.
Узалуд проницљиви игуман Теодосија Мркојевић опомиње
владику Саву ријечима: „Не чудим се ја једној будали - / у свашта
ће она загазити, / но се чудим нашим првенцима, / главом будућ’
једнога народа, / јошт народа свим злам изложена, / за каквом су
отишли памећу, / какав их је вјетар узвијао. / Да л’ не видиш чисто
Црногорце / јер су злијем трагом обрнули. / Бадава су сви докази
наши, / јавне лаже његове бадава - / ђаво им је очи засјенио, / ђаво
им је свијест полокао“.
Његош кроз уста Теодосија Мркојевића (који је близак лику
игумана Стефана и личности Светог Петра Цетињскога), открива универзалну црту у карактеру Црногораца, која се базира на
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несрећној и тврдокорној лаковјерности, пред којом „бадава су сви
докази наши“.
Лукави и тајанствени Шћепан рачуна на народ, коме је ђаво
„свијест полокао“, као на могућност апсолутне манипулације, али
се истовремено прибојава (у себи), да се народ не тргне из тог
транса, у који га је, попут хипнозе, бацила његова невјероватна лаж.
Нема он гриже савјести због невоља у које је увео Црну Гору, јер и
Руси и Млечани и Турци су покушавали да утичу на Црногорце
да протјерају Шћепана Малога. Кад у томе нису успјели, Турска
је предузела невиђен поход на Црну Гору, са војском која је, према млетачким изворима, бројала 100 хиљада, а према домаћим,
око 120 хиљада. Тада је у Острошком кланцу Шћепан кукавички
побјегао и сакрио се.
Оправдано Шћепан стрепи да се народ не освијести „и погледа
бистријем очима“, бојећи се да не заврши под гомилом.
Шћепан се и потписивао загонетно. У његовим писмима ријечи
су неразумљиве, а њихов смисао недокучив. Стога Његош ставља
у његова уста: „Не може се никад исписати / ко из уста у уста предати; / чишће језик него писмо каже, / у писању штеде се ријечи“.
Али, није по сриједи економија ријечи, већ својеврсно скривање
иза ријечи. Нејасноћа је у функцији говора лажи. Његово писмо је
нејасније од читања попа Мића. Текст скрива поруку, баш као што
и он скрива свој идентитет.
Кад Његош приказује Шћепана као кукавицу, то је, дакле,
утемељено на историјским чињеницама.
Шћепан је лак и на сузу, те мало-мало, па заплаче и отире уплакане очи и квасно лице. Најтипичнији је примјер његових лажних
суза и глумачког уживљавања у улогу руског цара Петра III, који
наводи сердар Вукале: „донесоше лик Петра трећега, / - свој лик
узе, па поче плакати“.
Али, он је, разумије се, окрутан. Овај лажни месија се позива
на своје послање, глумећи божијег миротворца, што му не смета
да гони владику и цркву. Каже: „Јербо среће није у народу / којим
капа руководи црна“.
Плачљива кукавица и преварант своје бјекство с попришта
објашњава бригом за добро и славу народа. Вели: „те се сакрих у
тврде Грађане / не бил како ја један претека’, / вашу славу да кажем
свијету / да се она с вама не погребе“.
Претеча Жаријевог „Краља Ибија“ кад види да је разобличен од стране Теодосија Мркојевића, али још увијек не и од на174

Ф������ ���� � Њ�������� ����� � ��������� Ц��� Г���

рода, плаче „како мало дијете, пада на кољена и моли народ да га
убију говорећи: ‘Воли сам од ваше руке умријети него се с овим
именом по свијету скитати’ “. Тобож му је право име Петар III, и
није господар Црне Горе, већ покојни император Русије. Нарочито
није мртав, каквим су га прогласили непријатељи, већ је жив и
прогоњен, како од његове матушке Русије, тако и од супарничких
Венеције и Турске. Вели: „Ко би смио, примити ме неће; / ко би
хтио, примит’ ме не смије. / Хајде, смисли, баш у Црну Гору“.
Страхом заводећи ред и враћајући поштење, он глуми трагичну жртву. Осврћући се на његову злу судбину, владика Сава каже:
„Цар без царства – куд ће већа брука“.
За разлику од Шћепана Малог, његов колега, краљ Иби,
задовољан је постигнутим. На питање мајке Иби да ли је задовољан
својом судбином, отац Иби одговара: „Да му сунашце јарко,
госпођо, дабогме да сам задовољан, а како и не бих, драгонски капетан, човек од поверења краља Венцеслава, са орденом пољског
Црвеног орла на прсима и бивши краљ Арагоније, шта би хтела
више?
Мајка Иби: Како? Био си краљ Арагоније, а сад ти је доста да
водиш на параду педесетак војничина наоружаних сецикупусима,
а могао би да на ту своју ћупу натакариш после арагонске сад и
пољску круну“.
Шћепан Мали, иако лично несрећан, сматра да је божијим промислом послат да усрећи Црногорце, те чудне људе, за које каже:
„Кад плачете – свак ви се весели, / кад појете / свак око вас плаче“.
Сродност Шћепанова с Ибијем нарочито долази до изражаја у
сцени разговора с папагајем.
Шћепан: Папагале... папагале...
Папагао (клањајући му се): Цар... цар... цар... цар...
Пред овим чудом Теодосију Мркојевићу не преостаје ништа до
да (у себи, заценут од смијеха) каже:
„Да што почнем зборит у народу,
нагазићу на вељу злу срећу.
То ријетко бива у свијету
да истина пред нечистом лажом
смије своје уши помолити;
најљепше је – држ’ језик за зубе“.
Шћепанов сатирски карактер нарочито се манифестује у сусрету с Књазом Долгоруковом, изаслаником руске царице Катарине
II.
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Долгоруков му пријети вјешалима због тога што се лажно
представља као руски цар. Он позива народ за свједока да то никад
није изговорио, већ га је народ тако назвао. Долгоруков понавља
осуду која сљедује самозванца, а Шћепан, већ осокољен народном
подршком, узвраћа: „Па ко мене међу Црногорце / да судити и казнити смије?“
Разљућени Књаз Долгоруков се обраћа народу: „Сад одмаха
њега стријељајте / насред равна Поља цетинскога!“
Све ће, веле Црногорци, за љубав царице и њеног посланика
учинити, али Шћепана не могу да стријељају. Узимају му сабљу и
бацају га у тамницу. Лажицар опет плаче. Долгоруков га тјера да
пред народом открије ко је. Он каже да је Грк, из Јањине. А не зна
грчки. Долгоруков виче: „Лажеш, лажо, ка’ си научио,“ ... Шћепан,
ухваћен у лаж, опет јецајући, каже да је родом Далматинац из племена Раичевића... Ако сад не буде казао истину, вели: „Прост ви
живот – ви ме каменујте“.
Чинило се неопходним да интерпретирамо ову сцену, како би
се потпуније сагледало Његошево портретисање овог бескрупулозног преваранта, манипулатора и лакрдијаша.
Шћепан је смислио својеврсну освету Књазу Долгорукову, тако
што га извргава порузи, шаљући к њему стражара „да му ону тицу
те говори“ пошаље у тамницу. Избезумљени царичин изасланик,
видећи да је осрамоћен пред народом, каже: „Како да сам ја овдје
дошао / да му чувам и да му надгледам / беспослице и његове тице.
/ Ово ништа друго бит’ не може / него са мном набија поругу“.
Кључни исказ, којим се заокружује портрет Шћепана Малога,
на крају тог невјероватног дуела, саопштава Књаз Долгоруков:
„Он је лажа, лупеж и зликовац; / царско име он украде јавно. / То
је крађа насвијет највећа“. Међутим, ову највећу крађу оспорава
Сердар Вукале:
„Јошт никада то чуо нијесам
да се име може ђе украсти.
Па каква је то ђавоља крађа –
име украст, а ствар не украсти?“
Поменутим питањем долазимо до оне позиције кад се феномен лажи у Његошевом дјелу, као у зрцалу огледа, у историјском
тренутку савремене Црне Горе. Као да је на наше доба мислио
Теодосије Мркојевић, кад се обраћа владици Сави ријечима: „Да л’
не видиш чисто Црногорце / јер су злијем трагом обрнули“.
Одрицање од сопственог идентитета, и крађа туђег, видјели
смо како се манифестује у историјској личности и Његошевом
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књижевном лику – Шћепану Малом. Мотив за његово лажно
представљање, прије свега, и изнад свега је власт.
Шћепан је очигледно добро познавао „психички тип“ нашег
човјека, те је прибјегао тајанственом понашању, како би остварио
свој циљ. Као што је руски пророк Фјодор Достојевски предвидио
појаву комунизма, кроз долазак Великог Инквизитора, тако је и
српски пророк Његош предвидио појаву „Малог Инквизитора“,
пишући о Шћепану Малом, који, да подсјетимо, објављује
детронизацију Бога и цркве у држави, ријечима: „јербо среће није
у народу / којим капа руководи црна“. То је објава рата теократској
држави. То је најава доласка борбеног атеизма. То је позив на
одрицање од историјског идентитета Црне Горе, и стварања новог,
лажног, кроз лажно представљање.
Његошево дјело борави у три времена: у прошлости,
садашњости и будућности. Мјесто које у његовом дјелу има феномен лажи, тек у нашем времену могуће је потпуније сагледати и
разумјети. Колико год је Његошева визија будућности суштински
била суморна, нарочито кроз поруку о заводљивости и надмоћи
лажи над истином, он није могао ни да слути до које застрашујуће
размјере ће се његови потомци привољети царству лажи.
Најприје су повели рат против Бога и ударили на његове
храмове, и његове свештенике, са оним „црним капама“, како их
с нетрпељивошћу назива Шћепан Мали. Затим је на тајанствени
начин дошао на власт нови Шћепан Мали, којем се такође ни до
данас не зна ко је и одакле је. Знају се и видљиви су само његови
страшни трагови.
Прије него што се срушило „црвено царство“ нововременог
Шћепана Малог, у Његошевој Црној Гори је срушен Његошев гроб.
Срушена је црква Светог Петра Цетињског, коју је, како његов
секретар Милорад Медаковић, 1895. године пише: „Ту Цркву
коју је подигао 1846. г. намијенио је Владика Раде за своје вјечно
покојиште, од куд духом својим да облијеће Србе, да благосиља добре и куне зле“. А кад се у диму, крви и пепелу распала та зиданица
на пијеску лажи, њен дух је утекао у Црну Гору, да се ту склони.
Имао је среће Његош што се није остварило оно за чим је жалио у писму Осман-паши Скопљаку, 1847. године. Тужни Владика
вели: „Ја бих рад да сам се мало доцније родио, јер бих видио своју
браћу ђе су се себе и својијех споменули и ђе јавно пред свијетом
казали да су они достојни праунуци и потомци старијех витезовах
нашега народа“.
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Његош је у свом времену тумачио проблем промјене идентитета, углавном у свјетлу промјене вјере. Вели Теодосија Мркојевић:
„Ми смо Срби народ најнесрећнији: / сваки Србин који се превјери
- / просто вјеру што загрли другу, / но му просто не било пред богом
/ што оцрни образ пред свијетом, / те се звати Србином не хоће“.
Али, Његош слути још дубље узроке и разлоге за нашу несрећу,
кроз уста попа Андрије: „При смутњама нашим домаћијем / ствар
је турска нама као свадба; / ми то добро знамо сви тројица, / рођени
смо у бесудну земљу“. То је она земља, за коју, у писму Георгију
Николајевичу, Његош каже: „Да је лијепа Црна Гора, не би се Црна
Гора звала, него млијечна или медена“.
Погубан учинак идеологије, као доминантног фактора у
промјени идентитета и негацији сопственог националног бића,
Његош је слутио, тумачећи појаву Шћепана Малог. Он је видио
надолазеће доба цара лажи; доба самонегације и разарања темеља,
на којима почива историјско биће Црне Горе.
Ваљда је таква слутња и разлог што је уз прво издање „Шћепана
Малог“ објављена Буквица у којој нема измишљених слова. Баш
као ни у „Српском Буквару“, који је штампан у Митрополитској
печатњи, 1836. године, на Цетињу.
Као да је слутио долазак ништитеља, чији је „отац ђаво“, на
календару „Даница“, уз посвету епископу ужичком Никифору
Максимовићу, о Ђурђевдану, на Ловћену, написао је 1833. године
стихове:
„Име ми је Вјерољуб,
Презиме ми Родољуб
Црну Гору, родну груду
Камен паше одасвуда.
Српски пишем и зборим
Сваком громко говорим:
Народност ми Србинска,
Ум и душа Славјанска“.
Али, уз сав профетски дар, и моћи препознавања присуства
антихриста у овом свијету, његовог доласка у „јудол плачевну“, ни
овај „тајновидац цетињски“, како га назива владика Николај, није
могао јасно да види вријеме „оца лажи“, који је своју таму и опаку
маглу „угнао у тикву“ нововремене Црне Горе.
Страшно је доба дошло, у коме лажизборци Његоша називају
геноцидним пјесником, који, по њима, није знао ни ко је, или се,
попут Шћепана Малог, лажно представљао.
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Обистиниће се изгледа потоње Његошеве ријечи: „Ја сам живио међу вами, али ме нијесте познали: доћи ће вријеме, кад ћете
ме се сјећати и говорити, да је владика добар био, према другијех
горкијех искустава, која ви предстоје“.
Горко искуство лажи Његош је у цијелом свом дјелу предочавао и разобличавао, како се у његовој Црној Гори то зло не би зацарило. Да се његове суморне слутње не би обистиниле.
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Бећир вуковић
ПРеСТо За ПаПагаЈа
Лако је примијетити да је Његош своја ва лавна јела посветио, а
да Шћепана Малог није посветио.
Aли, можда, освеу Шћепана Малог нећемо да видимо,
или прочитамо свеједно, понајприје: луда и папагао не виде да је
Шћепан посвећен баш њима.
Шћепан Лажни посвећено је нама, одн. ми смо почаствовани
са Лажним Царом; безбели, Лажног Цара Шћепана Малог можемо
и овако да читамо: стигао нас је Лажни Цар Шћепан Мали, Лажни
Цар Шћепан Мали посвећен је нашем времену, одн. Лажни Цар
Шћепан Мали посвећен је нашем идентитету, одн. нашем менталитету, одн. нашим карактерним цртама, о чему би се тек могло
нашироко расправљати, и понешто из обиља наших особина узети
као мото полемике.
Свакако, мото, или пак цијели наслов полемике могао би да
гласи: Лажни Цар Шћепан Мали – наш савременик.
Каква је онтолошка јама, одн. јамура која зјапи у Лажном
Цару Шћепану Малом, каква је слика и рилика Лажни Цар, шта
је исинио у Лажном Цару, одн. кловну, одн. луди, одн. папагалу,
каква је матрица Шћепана Малог, какво је наличје Лажног Цара,
чије је лице а чије наличје Шћепан Мали.
Најтеже је признати, али знамо да је Лажни Цар наше и лице
и наличје, само не знамо које је лице а које наличје, и зато епски
егоисти нерадо о томе говоре, или, одскора смо, тек, почели да се
бавимо собом, нашим лажима, нашим кривим огледалима, нашом
епском улупином, нашим апологијама и антологијама, одскора смо
почели да читамо наша болна мјеста, и историју измуцану уз дипле.
Безбели, овдје стоји и много крупније питање: зашто је Његош,
након Горског вијенца и Луче микрокозме, направио такав страшни обрт; у ствари, зашто се Његош одлучио да Лажни Цар Шћепан
Мали, буде пјесников епилог.
Како послије теолошко-философских и метафизичких искустава у земним и небесним мапама Горског вијенца и Луче микрокозме, Његош долази до Лажног Цара Шћепана Малог.
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Један могући одговор: коначно, Његош више није хтио да
робује ни Његошу, и то оставља (зна се и коме), на дужи рок.
Коме је то оставио.
Одговор зна папагао.
Да ли је Његош кроз вихор гротеске, и вихор саблазни, и вихор невиђеног хумора, истовремено, испољио и крајњи нихилизам, одн. свој крајњи сумрак, и, какав то може бити нихилизам код
Пјесника, који је владика, слуга Божји.
И још једно питање води до баште, најмање још једно питање
не може се заобићи, и вуче нас за језик: има ли ишта трагичније
од лажи, и, да ли лажно има икакво мјесто игдје, и, какво је мјесто
лажни цар нашао и у цркви у којој се моли.
Кад је у питању Његош, као да виси још једно питање са некаквом канонском китом: да ли је Његошу уопште требало дјело као
што је Лажни Цар Шћепан Мали, да ли је Његош могућ са Лажним
Царом, да ли је рави Његош у Лажном Цару... о, да, могли би да
питају лажни моралисти...
Ко је рекао: Лажни Цар Шћепан Мали је генијално дјело.
Да не тумарамо за одговором, али, вјероватно, мало ко.
Кад смо посљедњи пут чули да неко цитира Лажног Цара.
Добро, нијесмо чули.
Сјећам се представе Дејана Мијача Лажни цар Шћепан Мали у
Граду театру у Будви. Црногорске дрвене јуначине са брковима до
задњице, и рукама остављеним на јатаганима, шеткају око кавеза,
и папагала. Нијесам видио љепшу слику о Црногорцима.
У првој реченици Лажног Цара, Његош каже: „Шћепан Мали
био је лажа и скитница, али је знамениту епоху у Црној Гори и у
околини учинио именујући се рускијем царем.“
Дакле, да ли чујемо шта је овдје лаж.
Лаж је знамениа еоха.
О, не, нијесмо чули.
Да ли је таквих знамениих еоха било још у историји витешког народа и поноситог стијења, и пркосних клисурина, и, да ли
само сада живимо у сличној, епоси.
Једно ништавило (а лаж мора бити ништавило), представља се
као знаменита епоха.
Да ли је наш јунак, да ли је наш ески еоиса спреман да тако
нешто прогута, и свари.
Безбели, није.
Да ли јунаци и витешки народ знају ко је Шћепан.
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Траги – комично је што витезови знају да је „цар“, у ствари,
глумац, баш као што и ми, данас, знамо за многе глумце, и многе
улоге, а, често, и сами улазимо у извјесне ликове.
Владика Сава сједи, како каже Његош, „подалеко“ од лажи, од
саблазни, од нечега што је ирационално, али, ипак, сједи, ту, негдје;
владика је ипак у кругу чији је центар Лажни Цар.
Зашто владика не устане и не подигне крст на лаж.
Али, зашто и владика Пјесника не прибјегне владици Сави, зашто не допише цијелу једну апологију гдје владика устаје са крстом
на лаж, али, авај, опет, како да допише метафору, кад смо пристали
да ништарија, и никоговић, и лажа, и паралажа, предводи синове
стијења, и херојски род каквог јутрос неима под капом свих седмеро небеса.
Као какав аутомат папагао понавља: цар, цар, цар, али, витешки народ не може, не умије, једноставно, од себе не смије да то преведе, како се једино и преводи на све језике – лаж, лаж, лаж...
Уистину, то значи да је, у једном тренутку историје, на чело
витешког народа – био папагај; то значи да је, у једном тренутку
историје, престо Црне Горе, у ствари, био кавез, а на престолу цар
– у ствари папагај.
Да ли ико може да замисли народ којег је водио папагај, одн.
папагао.
цар, цар, цар...
лаж, лаж, лаж...
Кад је већ тако, онда са тим народом ни смијех не може изићи
на крај.
У ствари, папагао збори из главе цијела народа; у ствари папагао обликује мисао цијела народа о цару, и зато Његош каже:
„различита и знаменита... толкованија просуше због папагала о
Шћепану међу народом..“
Шта значи стално папагајево понављање: цар, цар, цар, да ли
спрдњу или нешто друго; ако је спрдња, тада је спрдња замијенила
метафизику, вертикалу, тада су Црногорци за спрдњу, тада су
Црногорци ехо који им – климајући главом са мотке –кликће папагао...
У ствари, шта понавља папагао: папагао понавља само оно што
је чуо од народа, а онда, папагао, одн. папагај, и народ, једно су те
исто.
Логика и математика су неумољиве.
То је Његошев епилог.
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Зато у ковитлацу и кошмару те ироније, и спрдње, гротеске, смијеха себи у зрцалу, Његош и каже: „враг овдје пука би од
смијеха...“
Ко не би ука о смијеха, кад су Црногорци добили цара из
вреће.
Иако се, од времена до времена, од прилике до прилике,
идеологије, догме и схватања мијењају, али велико је питање, шта
је то непромјењиво у бићу народа којег је водила лажа, одн. авај,
папагај.
Неима те апологије која би одбранила ту трагедију, одн.
комедију.
Цар, цар, цар...
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илија Лакушић
Његош и ТРаДиЦиЈа
ДЈеЛо ПиСано Са ТРи ПРСТа
У великом небеском и земаљском шару постоји само једно мјесто
које припада једном човјеку. Оно је стечено Божјом правдом
и људским законима. То је завичај и дом у њему. Све остало је
путовање по мјери растегљиве душе и чежње за коријеном из којег
се та душа храни и отима.
Тек кад човјек, да тако кажем, одлута у предјеле који су далеко од његовог дома и утемељења, пред њиме се отварају дилеме.
Када се одлута од куће, временом се изгуби оријентација и прича о правом путу постане полемична. Далеко од свог дома губи се
завичајна тежа, одједном се замагли значење ријечи патриотизам, те
ријечи која је већ у дубокој магли и постмодерном ропству. Немати
завичај значи немати у свом памћењу мирис прекопане оранице,
заборавити влагу начетих гробова из којих се јављају далеки преци. Немати завичај значи живјети у празнини гдје сваки смисао
губи на тежини, а бесмисао постаје конкурентан и релевантан. А у
тој празнини на коју се навикавамо, не као народ већ као безлико
становништво, сваки гост може постати домаћин и учити нас како
да волимо његове приче. Ето како историјске понорнице које су
плавиле овим просторима поново ступају на сцену, провоцирају
Његошеве стихове и чине их изнова актуелним.
Но, претпоставимо да је Његошево дјело наш заједнички дом и
да у историји свог народа нијесмо успјели изградити квалитетније
и уочљивије здање. Црна Гора је нешто већа Биљарда у којој још
увијек станују њен народ, вјера, језик и, у метафизичком смислу, систем вриједности. Зато вјерујем да сваки пут који напушта
основне коридоре темељне вриједности губи се и бестрагава.
Данас, када имамо немјерљива свјетска литерарна искуства,
вриједност Његошевог дјела све више има упоришну вриједност
која је светионик и матична лука језика и литературе, без обзира
колико ти елементи покушавали да се отму од своје суштине и да
подвале свом сјећању. Овдје не говорим о традицији као херметичном и непромочивом замку у којем обитава аутистично биће
народа већ о традицији, у овом случају Његошевом дјелу, као чео184
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ном симболу, језгру око којег се засновала једна препознатљива
и општеприхваћена ментална плазма. Та плазма ни у ком случају
није ограничавајући фактор и метафизичка диктатура која дужином свог ланца одређује философску мисију стваралаца. Напротив,
Његошево дјело је удобан духовни и душевни дом у којем људска
природа станује као врховна супстанца пуна радозналости и трагалачких порива. Сам Његош је, највише у „Лучи микрокозми“,
уздигао небо свог провиђења и поетског задатка тако да нема тог
реалног досега људске моћи који се не би могао исправити под тим
сводом.
Комфор Његошевог дјела, илити нашег књижевног, језичког,
религијског, етичког и естетског дома произлази и из чињенице да
је овај пјесник, владика и владар Црне Горе, своје здање започео на
слободној парцели коју су осмислиле историјске прилике, вишеструка и вишеслојна борба: она за елементарну физичку слободу,
она за духовни идентитет, она за небеску и земаљску правду, она за
част и сјај војничког мача и, надасве за ријеч.
Наша тема би у свакој од ових борби могла имати тврд темељ,
али узмимо баш ону борбу која се односила на одбрану ријечи и
њеног статуса, како у личном животу тако и у друштвеној цијени
овог културолошког феномена. Свакодневно разумијевање ријечи
било је, увелико, утемељено на чињеници да је писана ријеч била
готово изричита ствар династије и двора, а само ријетко и оних из
непосредне близине. И то је било разумљиво у ондашњој беспутној
Црној Гори. Будући да је прва политичка и књижевна ријеч била у
надлежности господара, то је и ауторитет његовог књижевног дјела
био нека врста законодавног слова које је имало дужно поштовање.
Разумљиво је, зато, што се ријеч, у смислу културолошког феномена, усавршавала као етички синоним и вербално одликовање
које је у доброј мјери потиснуло потребу да литерарни артизам у
пунијој мјери дође до изражаја. Зато су остале умјетности и касниле за књижевним исказом. Њихово средство изражавања није био
језик и говор који је и људски разговор и латентна историја. Тако је
временом – дати некоме ријеч значило част и славу, а одузети ријеч
– тешка увреда и пораз.
Опет ме ево у завичају и раном дјетињству. Сјећам се једног
одавно покојног стрица кога је поштовало двадесетак околних
села. Истина, никад ништа није радио – само читао. Кажу – читао – а никад га нико није видио да чита. Сумњало се, чак, да има
и библиотеку, но ни то нико није видио нити поуздано утврдио.
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У то се само вјеровало. Као радознало дијете које је стрико припуштао у кућу, наравно док је био жив, утврдио сам да је стварно
имао добар књижни фонд који се састојао од двије књиге: Библије
и Горско вијенца. Држао их је испод кушина, небарем – да чита
прије спавања. Боже, често сам и ја помишљао, откуд му толике
књиге!?
Но, колика год да је била библиотека, он је из ње све знао: како
је постао свијет, како Бог, како је постао човјек, како жена, како
њихово чедо, како је постала земља, како вода, како небо, како
ђаво, како љубав, како мржња... А знао је и за борбе са Турцима, за
Аравијско море, за млетачко позориште, за стамболску купу меда,
за сестру Батрићеву, за џефердар Мандушића Вука... Е па знао
је што је жив човјек могао знати. Друга знања нијесу ни била за
озбиљна човјека.
Негдје у то вријеме пронио се глас да је стрико прибавио још
једну књигу, па сад има дупло већу библиотеку! Није одолио, за
ову књигу су сви знали. Кад оно наиђе дуга зима, окупе се очеви
и синови, ко има фењер дође и из сусједног села. Читају се јуначке
пјесме. Вазда се нађе неко да најбоље чита. То је била Трећа књига.
Надиру Турци, арају шуме и ливаде, свако би понешто опсовао,
али договор је да се ћути. Чује се само како неко шкрипи зубима.
Сви гледају у стрика: кад је ова књига оваква, какве су тек оне двије
које не да никоме!
Неко би могао приговорити да ова епизода нема везе са
Његошем, да је то сентиментална шала далеко од теме. Али није.
Она је огледало оне мушке игре са гувна, оног писма попа Мића,
оног Драшковог повратка из Млетака, она затвара круг оне зорне
духовности гдје се свака ријеч слуша прси надутијех.
Овом епизодом хоћу да кажем и то да је Његошево дјело у троуглу са Библијом и епиком једно моћно здање хришћанске културне и религиозне провинијенције које се само по себи ревитализује
и прима нова сазнања и искуства човјечанства, али не трпи
унутрашње преименовање простора и суштинску промјену архитектуре. То здање ни у потреби својих станара нема захтјев за
преуређење ентеријера.
Хоћу да кажем и то како су се у духовном бићу нашег човјека
на „Свето писмо“ наслонила и нека култна дјела која су проговорила из доживљене историје, из диктата свог народа. Негдје
у метафизичкој дубини, понављам, Библија, Његошево дјело и
епика се сусрећу и артикулишу духовни фокус који освјетљава и
објашњава суштину нашег бића.
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Већ сам, као чеоно философско дјело међу Његошевим списима поменуо „Лучу микрокозму“, али у бићу црногорског народа
незамјењива арматура је поетски спјев „Горски вијенац“. Он се не
може превазићи, не зато што нема или неће бити таквог књижевног
мештра, већ из једноставније чињенице што је немогуће повратити
или инсценирати историјске, етичке и етничке околности у којима
је написано ово дјело. Та чињеница није никакав ограничавајући
фактор за садашње и будуће ствараоце који имају сасвим друге,
можда и суптилније, књижевне изазове. То што су почетне коте
високо постављене само је спартански изазов за велике борце на
пољу поетике и новог џефердара званог – оловка.
Свакако су ванкњижевни разлози и културно-идеолошки конфликти једини разлози што се око ових питања љуља полемичка
клацкалица. Његошево дјело, само по себи, је мисионарско и по
етичкој и естетској суштини, у зрелом и стабилном друштву, не би
производило политичке фрустрације. Оно је и настало у сфери чистог духа и религијске духовности, онако како су га самоме творцу
издиктирали овоземаљски послови којима је био господар и небески закони којима је био слуга. Тако ми се чини да ово узвишено, рекао бих готово божанско, дјело и није писао овоземаљском
руком већ да је од Бога Владици у аманет дато. А божанско је и
по томе што је писано у манастиру, у цркви и са три света прста
којима је Владика свакога дана спајао крст на свом челу и на грудима. Уосталом, као што сам то већ и записао у једној пјесми о Светом
Петру Цетињском: Некада давно,/ када су живјеле бајке,/ спреми се
Свети Петар/ да сиђе на Језеро./ Светац ко светац,/ одгурну четири
стране свијета/ и посвети се беспућу./ Сасвим усамљен... брижан,/
изненада се затече у богатству: Под кућом - вода,/ у води - риба,/
над кућом - небо,/ у небу - звијезда./ И видје Светац да/ светиње
има у изобиљу.// Потом се окрену на малог Рада/ који се играше у
пијеску:/ Види синовац, рече,/ ево ти овај Горски вијенац, а ти мени
– капелу на Ловћену.
Ето како је сами Бог задужио и Светог Петра, и Владику Рада,
и Црну Гору и Црногорце да поштују шта је Богом дато, шта је
од Бога уручено. Да поштују најуочљивија људска дјела као што
поштују чињенице о планинским врховима међу којима је онај
ловћенски постао виши и узвишенији баш захваљујући Његошу и
његовом дослуху са Богом и небесима.
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Мило Ломпар
Његош и ПУшКин
Његош је, као што је познато, реиначио Шћепанов лик и
историјске форме његове владавине, па општи смер песникових интервенција упућује на неаивне димензије самозванчеве појаве. Ако песник, дакле, не следи историјску верзију у
часу када се на њу без икаквих ограда позива, да ли његови вануметнички подстицаји да уметнички кривотвори Шћепанов
историјски лик могу да открију предодређујућу замисао која је у
темељу историјских кривотворења? Јер, Његошево изневеравање
историје морало се – и несвесно – сусрести са нечим да би остварени Шћепанов лик био могућ: то нешо и чини оно уметничко
у овом самозванцу. Изневеравање историје показује, у оштром
несагласју са песниковим Преовором, да историјски основ није
носилац драмске замисли Лажно цара Шћеана Мало, већ се он
онеобичава у сусрету са нечим не-историјским: постоје ли, отуд,
поетичке претпоставке овог сада већ не-историјског оквира за
питање о самозванцу? У каквом је односу лик Његошевог јунака
са романтичарском концепцијом самозванца и негативног јунака,
са симболичким наслеђем романтизма? Да ли је, дакле, Његош потражио усредиштење своје замисли о не-историјским димензијама
Шћепановог лика у поетици и песницима који су му били сродни
и савремени? Да ли је, дакле, Шћепан Мали дошао из садашњости?
Јер, ако је песников поглед и прозирао прошлост, можда је ипак
био вођен стихијом савремености.
У Пушкиновом Борису Гоунову упризорена су смуна времена руске историје, толико битна за појаву самозванца: убиство законитог царевића, власт и смрт цара Бориса Годунова, ступање на
престо Гришке Отрепејева као лажног царевића Димитрија. Иако
је у средишту драме владавина Бориса Годунова, који је и сам, пошто је царевићев убица, битно нелегитимни цар, мада законито
проглашен, основни драмски интерес везан је за усон самозванца: нити једне сложене светскоисторијске игре, која се развија дуж
огромних пространстава једне џиновске шаховске плоче, попришта укрштених амбиција и таштина, судари јаких воља и непрозирних лукавстава, обележавају драмску позадину и актере ове
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романтичарске историјске драме. Њена тематика није била непозната Његошу, будући да је он имао увид у Пушкинова дела, али
је, штавише, могао препознати и сам уметнички поступак руског
песника, јер му је био познат један његов важан историјски извор:
обојица су, наиме, читали Орфелинову биографију Петра Великог.
Као што постоје прецизни ексуални трагови о Пушкиновом
познавању Орфелинове књиге,1 тако постоје и осведочени знакови
Орфелиновог присуства у Горском вијенцу.2 Није тек вероватно него
је сасвим могуће да је Његош део историјске атмосфере која је карактеристична за долазак самозванца на царски престо могао препознати у Пушкиновом делу, али и транспоновати у симболички
свет Лажно цара Шћеана Мало. У таквој уметничкој стратегији
питање о разликама у односу на Пушкина појављује се као питање
које надилази поетичко или жанровско размимоилажење: испод
непоштовања унутрашњих законитости историјске драме и романтичарске осећајности појављује се питање о онтолошком искуству које чини да ова поетичко-жанровска неподударања буду
оправдана.
Већ Борис Годунов, тај цареубица, збуњује „мирноћом својом,
хладни бестидник“, као што његова способност да „ко праведник...
гледа у очи“3 открива снагу које нема у Шћепану. Околност да је
лажни цар код Његоша само на један мах оказао ту снагу, да би
је, истовремено, и опозвао, као да открива Његошеву свест о актуелном потенцијалу самозванца: тај романичарски потенцијал
и јесте на мах присутан да би се уочило колико је одсутан. Ни
Годунов, као легални цар који је нелегитиман зато што је цареубица, „није страшљивац“,4 као што то није ни Гришка Отрепејев,
који – иако је лажни цар – не само да је гледао смрти у очи и не
само да пред прогонством није клонуо, него је „јуначина“ и „јунак,
делија“:5 Његош је, међутим, одлучио да Шћепан буде без остатка
срашљивац, мада је историјска слика много слојевитија. Иако му
је морало бити познато како је „Шћепан... скупио око двије хаљаде
људи и са њима заузео пролаз у Острошком кланцу“, иако је за сли1 Милорад Павић, Рађање нове срске књижевноси, СКЗ, Београд, 247.
2 Владимир Отовић, Белешке на белинама Њеошевих књиа, Његошева задужбина, Београд, 2002, 73–102.
3 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, превео Б. Ковачевић, у: Изабрана ела, Просвета, Београд, 1975, 311.
4 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 312.
5 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 392.
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ку о самозванчевој недостојности било сасвим довољно то што је
он био међу првима у бекству из боја,6 Његош је одлучио да га ни
не прикаже у боју, да га не види на месту на коме је овај самозванац, макар и неславно, ипак био, него да прикаже како се, већ пре
боја, Шћепан „сакрије негђе у крај“. Иако је, дакле, историјска грађа
нудила слику самозванца који води војску у бој, иако је романтичарска поетика знала да у самозванчевом спокојном сну после
изгубљене битке не пронађе пуку лакомисленост него симболички
обремењену безазленост изузетне личности коју чува провиђење,
Његош је створио слику оуне ништавности човека који је знамен херојске метафизике. Чиме је он то постао: славом, страхом,
љубављу?7
Његова слава је не-лична, страх који он изазива је двосмислен,
јер га и има и нема,8 што показује у колико високом степену је тај
моменат учињен неодређеним: нема код Шћепана, за разлику од
Димитрија, никакве љубави, јер нема никакве приватности, што
и чини да у Лажном цару Шћеану Малом – за разлику од Горско
вијенца – нема женских ликова. Управо су, међутим, женски ликови важни и за Шилера и за Пушкина. Јер, амбициозна и хладно
срачуната Марина, у коју је заљубљен Шилеров Димитрије, користи лажног царевића како би пољски кнез, њен отац, у Москви
приграбио власт.9 Важност овог мотива одређује битну разлику
између Његоша и Пушкина и то у ситуацији признања лажног
идентитета, која је централна ситуација сваке историјске драме о
самозванцу. Шћепан признаје да је лажни цар услед страха пред
турском најездом и пред претњама руског кнеза, док код Гришке
долази до признања услед потребе за властитошћу, услед жеље да
он као он, а не он као претендент на престо, буде вољен, што значи
да у њему долази до провале неког боље осећања. Сцена у којој
Димитрије признаје да је Григорије испуњена је обележјима снаге:
он именује своју гордост као узрок који га је навео да се прогласи
за цара, он препознаје како се унутар његовог самозванства могу
6 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 60.
7 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 313.
8 Једини страх који би се могао образовати поводом деловања лажног цара у
Његошевом свету као да је ситуиран негде ван тог света, негде у дистанцираном
духу посматрача: то је страх настао услед одсуства сваког страха пред Шћепановом
појавом.
9 Demetrius, у: Schillers Werke, Band XI, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar,
1971, 30–38.
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пронаћи врлине достојне престола, али је његова лаж – и то је веома важно – поклекла пред једном начелном силом: љубављу. Он
је, отуд, потврдио племениту подлогу сопствене лажи у часу када
се одрекао те лажи, што су елементи величине, док се могућност
величине у Шћепановим признањима појављује само у часу када је
то признање дато себи, јер га нико не може чути нити било ко тим
признањем бива упозорен, као што и јунак њиме остаје неугрожен.
У случају присилног признања пред другима, пак, постаје очигледно да је оно наступило из не-начелних разлога, услед Шћепановог
страха за себе, што открива колико је то признање испуњено елементима маленоси. Не постоји, дакле, само разлика у историјском
садржају Пушкиновог и Његошевог дела, нити само у поетичком
лику двојице песника, нити само у културним круговима којима
припадају њихови драмски текстови, већ постоји и разлика у онтолошком одјеку који стварају ова два дела о самозванцу: да ли ту
разлику оличава разлика времена из којих долазе ликови ових самозванаца? Постоји, међутим, истоветан учинак до којег доводи
јунаково признање у обе историјске драме: то је растапање одговорности појединца као једине одговорности. Али, и тада Григорије
бива вођен властољубивом страшћу жене која уместо прстена тражи круну, па се његова одговорност предваја, док Шћепан остаје
у својој улози самозванца без икакве везе са својом вољом, већ
изручен деловању сила у свету, по диктату неке нужности, готово
туђ ономе што се са њим збива. У Шћепану нема, дакле, процвата субјективности нити слојевитости лика који је, услед тога, сав
јавни, што је мана са жанровског или поетичког становишта, али
што указује на ошос јунакове појаве, јер он престаје да буде
ослобођена субјективност зато што прераста у лик-симбол.
Слична преображења претрпео је и месијански моменат: иако
је самим Црногорцима Шћепан отворено тврдио да га је Бог послао, да је сваки његов чин и циљ вођен Божијом промишљу, иако
„и други многи подаци потврђују ово Шћепаново надахнуће“,10 код
Његоша долази до неутралисања ових историјских подстицаја који
су тако прикладни за романтичарско схватање тајанствене личности, загонетног порекла, унутрашње снаге. Песниково остајање у
овим несумњиво актуелним распонима довело би до препознавања
великих и готово узвишених својстава самозванца, па је Његош
овде изневерио не само историјска сазнања него и себи савреме10 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 13.

191

М��� Л�����

но осећање живота, јер је начин негативног виђења који је он унапред одабрао налагао умањивање јунакових својстава. Тај начин
га је, истовремено, доводио у напет однос са прирођеном му потребом да ствари сагледава метафизичким погледом, јер управо
због те потребе није могао да не очува ову историјски осведочену везу самозванца са Богом. Једино је успео да је одвоји од утисака савременика који су у Шћепановим писмима и поступцима
препознали нешто одвећ мрачно, од њихових утисака о особинама пророка и месије, који се разуме у траварске тајне и говори
неразумљивим реченицама.11 Све ове занимљиве појединости о човеку који је побудио херојско очекивање и узнемирио светску позорницу, иако примерене историјској драми, остале су затамњене,
као и објективне околности које су могле поткрепити историјску
визију Шћепановог доласка. Парадокс Његошевог поступка налази се, међутим, у томе што је сукоб ерсекива у драмском тексту омогућио да настане изненађујуће модеран и радикалан спој:
умањивање Шћепана, политички или историјски мотивисано, довело је до неоређено спајања ништарије и Бога. Одједном се једно
егзистенцијално нишавило појавило у необичном дослуху са
деловањем Божијег промисла. Овај исход је условљен политичким
мотивима, који доводе до унижавања Шћепана, и метафизичким
очекивањима, која налажу да се очува самозванчево истрајавање
на вези са Богом.
Шта нам може открити околност да Годунов, па и Гришка
Отрепејев, постају владари зато што је потреба за царем реална,
док Шћепан постоји као цар зато што је потреба за царем иреална?
Јер, у владавини Бориса Годунова постоји подлога за успон лажног Димитрија: њу гради један драстичан чин као што је убиство
царевића. На позадини крвавог прекидања легитимитета, када
је снажно осећање да треба зауставити надолазећи вихор хаоса,
Борис Годунов узима круну да би означио смиривање тла. Гришка
долази као плод оваквих околности, јер обележава незаустављиво
враћање легитимитета као двоструко изневеравање: не изневерава
се само убијени него и оно у име чега се он враћа. Шћепан Мали
долази без икаквих реалних или историјских назнака, као прогнани руски цар који треба да оствари најдубље заветне мисли једног
потпуно изолованог света: тај туђи човек их може остварити само
ако остане потпуна неознаница. И Годунов и Григорије нису непо11 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 2, 15–16.
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зната лица, па је Григорије, рецимо, племенитог и бољарског рода –
као што и код Шилера постоји наговештај да би он могао бити царичин син12 – он је веома писмен човек, читалац летописа и писац
правила о светима, што су својства потпуно непозната Шћепану.
Зашто је то важно? Зато што постоје три могућности за самозванчев долазак: спасен царевић (онај који је убијен), утвара у његовом
лику, самозвана и смела варалица. Ова Пушкинова дефиниција13
делује као загонетка: иако није исто ко је у лицу онога који нам долази, ипак и истинити царевић и смели самозванац имају одређења
човека, неко зна нешто о њима, док се утвара потпуно разликује од
њих, јер је непозната за све и, крај све опипљивости, неухватљива.
Управо разлика између ових самозванаца показује зашто је одговор
на питање да ли је Шћепан дошао из песникове садашњости тако
изразито негативан. Јер, то је садашњост Пушкинова: не дошав из
те садашњости, Шћепан није смела варалица. Одакле је, онда, дошао Шћепан ако он није варалица пристигла из романтизма него
увара?
У лажном Димитрију можемо препознати наглашено демонска
својства, јер већ у часу када сања о царском престолу Григорије зна
како га „ђаво... мучи“,14 њему је, као и Стаљину, једна рука краћа
од друге, за њега се каже да је „ђаволски син“ и „сила ђавоља“:
иако ову палету мотива можемо пронаћи и код Шћепана, њихово
присуство у оба дела јесте разнолико условљено. Његошу није
била непозната сириуална интерпретација Шћепановог успеха: „Старом... владици Сави изгледало је да је само надземаљска
сила помогла Шћепану, `бог или ђаво`, да учврсти власт.“15 Да је
нешто од те сириуализације сачувано у делу види се по томе што
је патријарх Василије Јовановић Бркић пострадао због Шћепана,
што је до његовог прогонства дошло услед појаве лажног цара, јер
је он опазио њен надземаљски сјај, док је историјски патријарх побегао у Црну Гору пре него што се лажни цар објавио.16 Она амна
маерија која невидљиво испуњава самозванчеву ауру постоји,
дакле, у средишту историјских садржаја дела: патријарх је био привучен нечим магичним у самозванчевој објави. То није непознато
у делима о самозванцу, јер Шилеров Димитрије „пре свега верује
12 Demetrius, у: Schillers Werke, 42.
13 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 345.
14 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 322.
15 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 20.
16 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 19.
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у себе и докле год то чини, његова убеђивачка снага има магијску
моћ“,17 али то код Његоша добија особен вид, јер Шћепан има
магијску моћ с оне стране сваке личне вредности, као разоткривени преварант који је лишен силе, што значи да он има неку сабласну моћ. Улога патријарха код Пушкина остаје церемонијална,
веродостојна, у вези са одсудношћу догађаја у којима учествује,
па не само да је патријарх активни учесник у постављању Бориса
Годунова за цара целе Русије него драматичнa сценa одбране од
злодуха смештеног у самозванцу изазива делотворно опредељење
патријарха. У тој уметничкој слици Пушкин је био сасвим близак
црногорској стварности, јер је – у часу када се појавио Долгоруков
– патријарх Василије Јовановић Бркић написао посланицу „којом
је изобличио Шћепана као варалицу“.18 Код Његоша, пак, патријарх
оличава уметничку стратегију есрукције, јер када наступи час
истине у Лажном цару Шћеану Малом патријарх – насупрот жанровским очекивањима и насупрот историјским чињеницама – необразложено ћути. Његош је, дакле, спојио оно што је Пушкин
раздвојио: патријарх је заједно са самозванцем. Ако би то могло
бити историјски схватљиво из перспективе државног разлога, како
да разумемо ово ћуање у часу када Шћепан доводи до раскола са
Русијом? Ако је патријарх симболички близак са саблашћу, ако је
он неповратно саблажњен, онда је он сабласни патријарх. То открива да лажни цар није лик него фиура, будући да он обележава
продирање сабласног у друге учеснике једне наизглед историјске
позорнице. Његош није, отуд, следио романтичарски садржај демонизма, већ је испразнио тај основ фигуре самозванца у корист
нечег непознатог: шта је у темељу сабласти? Јер, лажни Димитрије
је појава уплетена у светскоисторијску моћ: као самозванац он
бива сплетен са покатоличавањем, док је Шћепан – као утвара –
спојен са правом вером. У томе се огледа песников радикализам,
јер је лажни Димитрије непријатељ који долази са захтевом католичанства, као што је код Шилера он програм ослобађања људи од
ропства исписао на својим заставама,19 али Шћепан, тај смешни
човек, није непријатељ, него је наш, иако туђ, па доводи до врхунца
онај унутрашњи импулс метафизике који га и чини могућим.
Оно пародијско у Шћепану изворно је сабласно, јер се Шћепан,
17 Rüdiger Safranski, FRIEDRICH SCHILLER oder Die Erﬁndung des Deutschen
Idealismus, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004, 519.
18 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 67.
19 Demetrius, у: Schillers Werke, 27
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тај антијунак историјске драме, налази у изразитом контрасту са
епском традицијом у коју се ситуира, па као што су у народној епици коњ, соко и оружје својства која прате јунака, тако Шћепан баш
ова својства чини сабласно присутним у Лажном цару Шћеану
Малом. То показује понуда црногорских преговарача, предвођених
лудом, да уместо лажног цара предају његовог коња, те да се огромна турска војска врати са коњем као трофејом. Ни овај наизглед
потпуно невероватан предлог није лишен историјско-херојске позадине. Јер, и у судбини Скендербега, јунака који оличава апогеј
херојског памћења, о чему је Његош оставио доста доказа, било је
оваквих тренутака: „Аљина му је била подерана, перје с шлема попадало, руке до рамена крваве, кад се сав уморан с пребијеним мачем и промуклим гласом помоћу мрака с заоставшом војском натраг поврати. Његов блудећи коњ остане у власти непријатеља, јер
је судбина определила, да његов господар, ако и није непобедим,
опет увек слободан остаје и христијанству на ползу, измаилуку пак
на несрећу буде.“20 У предлогу црногорских преговарача очувано
је нешто од херојског распоређивања сила и управо то сугерише
пародијско-сабласни смисао њиховог предлога: Скендербегов
коњ је знак јунакове слободе, он је једино што је могуће уграбити од онога чије је тело рањиво а одећа крвава, док код Његоша
коњ није исход борбе него замена за борбу, као што је и Шћепан
симулација за цара. Коњ уместо цара јесте, дакле, могућа ситуација
у којој нема договора, да би са договором, са погодбом, тај исти
коњ постао знак онога што је потпуно супротно од херојске
непоколебљивости: он није заробљени него даровани коњ. Коњ
се, тако, претвара у саблас у часу када се његова вредност замисли одвојено од херојске ситуације. Пародијско и гротескно нису
плод неке неуобручиве имагинације преговарача, неке разигране
маштовитости, која тешко да би у поетици Његошевог дела и била
могућа, нити је у дејству њихова неозбиљност, будући да је луда
увек одговорна, већ су могући услед реалних димензија херојске
судбине: као њен витешки симбол, коњ беше – попут симболичког
знамена – од патријарха дарован Шћепану, јер на почетку тај даровани коњ бива значајан беочуг у ланцу мотива који заснивају цара,
да би сада – што није случајно него нужно – постао сабласни знак
херојске судбине.
20 Јован Стерија Поповић, Живо и виешка војевања славно кнеза еирскоа
Ђорђа Касриоа Скенербеа, Књижара браће Јовановића, Панчево, б. г., 28.
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Други херојски знак, соко, замењен је папагајем на један
сабласно-фарсични начин: као што соко помаже рањеном Марку
Краљевићу у јуначкој невољи, тако ухапшени и разоткривени
Шћепан тражи да му се донесе у тамницу онај папагај који стално
понавља магичну реч цар. Тим захтевом, у чијем предњем плану
уочавамо лакомисленост самозванца, али чије језгро подразумева соколову помоћ јунаку, Шћепан подсећа на себе у ситуацији
када сви као да су на њега заборавили, посредно покрећући први
од зупчаника који се налазе у механизму његовог ослобађања:
папагај је сабласни соко, али његова помоћ има реалан учинак.
Трећи херојски знак, оружје, није само одсутан из приказивања
Шћепанових својстава, него је посредно присутан кроз јаке назнаке
о Шћепановом кукавичлуку. Сви елементи једне херојске парадигме постоје и у томе се огледа дејство сабласног. Јер, нема сабласног
без истине, па је сабласно само оно што има истину, мада то није
његова истина, иако је истина о њему: у томе је неупоредива улога
лакрдијаша, јер ни будале ни луда не окупљају силе сабласног.
Историјски мотиви нису ишчилели из овог распростирања
сабласног: ако су у Далмацији „калуђери... ширили вијести да
је Шћепан прави руски цар“ у толикој мери да „у крајевима гдје
није било цркава и манастира готово се није знало за цара у Црној
Гори“,21 зашто Његош посеже за друкчијом мотивацијом? Јер, његов
самозванац постоји роив институционализоване цркве, иако
је историјски израстао у цара управо калуђерском активношћу.
Песникова тежња да цркву одвоји од самозванца могла је имати политичко порекло или је могла бити династички мотивисана, али је
довела до неочекиваног исхода: Шћепан је ситуиран на симболичко место које је супротстављено цркви. Да ли је то у непосредној
близини Антихриста? Како је у делу остало довољно свештеника
који подупиру Шћепанову владавину, како неки организују његов
повратак на власт упркос јунаковом изричитом признању да он
није цар, како га они постављају на трон у истом часу када сами за
њега кажу да је свар-о-ниша, како ни они међу њима који му
се противе нису истрајни и одлучни у оспоравању, нити спремни
да се жртвују у борби са овом саблазни, препознајемо да је Његош
противречно али неповратно спојио цркву са лажним царем.
Црква је неумитни део симболизације лажног цара: она је метафизички темељ лакрдијаша. У томе је његов демонизам. У томе је
21 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 28.
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његова саблазан. Она је у чудном дослуху са одсуством лудила у
њему: иако почиње као смели самозванац, као човек који показује
један страховит циљ стремљења, корак од ничега ка трону и ка
неограниченој сили, учинак вере у себе самог и учинак вере других, он опстаје као неодговорно и страшљиво биће, у њему је сувише од наглог лакрдијашевог напуштања позорнице и од немотивисаног враћања на њу, па у његовим поступцима – као када тражи
да му донесу папагаја у тамницу – можемо препознати недовољну
способност за реално процењивање околности, али му баш то помаже, јер су околности одступиле од сваке реалности. Његова неразборитост не долази из страсти него из неког мањка страсности,
па ће постати жртва свог сабласног постојања на месту цара.
Сабласни лакрдијаш баца посебно светло на пресудне мотиве дела као што су име и жрва. Веома много стварности и
веродостојности пребива у огорченом усклику Бориса Годунова:
„Зар празно име, сен да раздире/ Са мојих плећа пурпур царева.“22
У овом усклику очуван је сав ужас пред оним што из празнине
уништава пуни садржај власти. Ако је, међутим, самозванац „оружан моћно страшним именом“,23 онда то име, као име убијеног
царевића, има своју моћ која долази из реалне подлоге, из метафизике присуства, док је код Његоша руски цар који наводно долази неко ко је изворно одсутан, неко ко се не може вратити зато
што и није из херојске метафизике. Његово име је, отуд, двоструко
утварно, јер он никада није ни био ни битисао, па се, ето, враћа
као нешто што није ни постојало. Његово име је моћно по снази
коју му даје бестемељност, јер је то име руског цара у једној далекој
и непознатој земљи, у којој оно не може имати неки присутностваран него одсутно-симболички садржај, па оно настаје из метафизике одсуства. Празнина имена оличава, у случају Шћепана
Малог, нешто што се осамостаљује, што се претвара у неки знак са
којим се ништа не може упоредити, јер и нема неке царске власти,
попут оне Бориса Годунова, коју оно може угрозити, кад оно преводи царство из метафизике у сабласт, па су, зато, све царске силе
– и руске, и турске – и управљене на њега. Код Пушкина је делатно
и делотворно рисусво и у збивањима, и у симболима, и у имену, а код Његоша је делатно и делотворно осусво. Самозванац
постоји зато што је, код Пушкина, присутан у тлу на које се спушта,
22 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 358.
23 А. С. Пушкин, Борис Гоунов, 400.

197

М��� Л�����

док код Његоша он осоји зато што је одсутан у тлу на којем се
налази.
Оваква структура имена неминовно прожима и његовог носиоца, па у Лажном цару Шћеану Малом није могућ никакав патос жртве везан за лажног цара, што не значи да је заустављена
производња смрти, већ значи да је она изгубила своју херојскометафизичку ауру. Није, штавише, могућа ни Шћепанова жртва,
иако је историјски Шћепан „био тешко рањен приликом експлозије
једне мине, радећи на пробијању неког пута“, те је „остатак живота провео... сакат“.24 Његош је сузбијао трагични потенцијал у
Шћепановој судбини, јер је начелно празнио све облике фигуре у
којој јунак постоји. Он је изоставио сазнање да је било калуђера
обешених зато што се нису одрекли свог цара, па им је тело висило
читава три дана, надахњујући а не осујећујући веру у цара који је
ту, који је наш и који је истинит,25 будући да ови примери откривају
како вера у лажног цара добија у историји трагично-агонални карактер, потпуно непогодан за кружење сабласти у Лажном цару
Шћеану Малом. Таквом жртвом се испуњава сварнос ове лажи
која је цар. У дејству је уметничко брисање крви као појединачног
подвижништва: оно што је обележавало темељ херојског света у
Горском вијенцу, Милошева жртва као чин самонадмашивања, није
могуће у уметничкој стратегији Лажно цара Шћепана Малог, јер
ако је на жртви израсла црква, кад „ни први није утврђен без крви“,26
онда лажни цар израста на истом темељу као и истинити цар, али
би он обележио онај покрет у историји који одузима смисао жртви:
он је, зато, саблазан. Његош је спутао слике појединачних подвига
зато што је акценат пао на сабласност цара и на жртвовање маса:
одсуство конкретних жртава преиначује трагични ефекат као
појединачни чин – као Обилићев или Батрићев чин – и поставља га
у удаљеном трагичном интензитету, који постаје део једне нестварне (сабласне) ситуације. Неопажена је, али не и мање делотворна,
производња смрти: њене историјске размере, попут вести о преко
три стотине одраслих људи који су посечени,27 код Његоша су чак
увећане, услед жеље да се прикаже црногорско јунаштво. Иако је
њихов интензитет мањи, ове жртве омогућавају да се запитамо о
томе колика је цена лакрдијашевог присуства у историји? Какве су,
24 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 78.
25 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 22.
26 Јеврејима осланица, IX, 18.
27 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 61.
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дакле, последице настале деловањем овог емонизма маленоси?
Насупрот историјском сазнању да „нијесу главари Црне Горе преко Шћепана владали Црном Гором, него је Шћепан помоћу њих
освојио власт и био апсолутни господар“, па су чак „главари... са
страхом поштовали и слушали Шћепана“,28 Његош је далекосежно
преместио акценат одговорности на наро, претворивши питање о
појединачној одговорности у питање о заслепљености, о фантазији
и фанатизму, о жељи пре него о манипулацији. Лична магија самозванца бива потиснута у корист магичне опчињености народа
која се претвара у сабласни фантазам који влада масом. Између
лакрдијаша и луде препознајемо будале које виде цара: иако су
сва средства игре доступна, сви комички поступци изведени,
нема разгаљености, весеља или лакоће на сцени, зато што сусрет
лакрдијаша и будала, препознат у расветљујућој мисли луде, открива сабласни карактер позорнице.

28 Глигор Станојевић, Шћеан Мали, 18.
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Радмило Маројевић
ПРонаЂен оРигинаЛни РУКоПиС
Његошеве ПЈеСМе
ФиЛоЗоФ, аСТРоноМ, ПоЈеТа
0. Пјесма Филозоф, астроном, појета објављена је за Његошева живота, у Пештанско-будимском скоротечи, 11. маја 1844, III, бр. 37, стр.
213–214. Датирана је: „У Трiесту 10. Марта 1844 г.“ Датуми су по старом календару (у XIX вијеку разлика између старог, јулијанског, и новог, грегоријанског календара, износила је дванаест дана), што значи
да је пјесма написана 10/22. марта 1844. године у Трсту, а објављена
11/23. маја исте године.
Оригинални пјесников рукопис смо пронашли у јуну 2004. године у Рукописном одјељењу Руске националне библиотеке у Петрограду. Рукопис је на једном листу и његовој полеђини величине 39,5
x 25,5 цм. Због величине свака страна је скенирана у два дијела, који
су затим спојени (што је урадио Милош Маројевић у Москви). Приликом скенирања, у 15. стиху, који је додат са стране, одсјечена су два
крајња слова (ло) и знак питања.
Поред пјесме, рукопис садржи уводну биљешку самог пјесника, у три ретка (прва два на руском: „саставио Петар Петровић Његош, владика Црне Горе и Брда“, а трећи — на српском: „У Триесту 10
Марта“), и биљешку протојереја М. Ф. Рајевског, у четири ретка, на
руском: „Својеручно писао владика Петар за мене у Бечу прот. Рајевски“. Пошто је пјесма испјевана у Трсту 10. марта 1844. године, на
пу ту из Беча у Црну Гору, а у међувремену је била објављена, Његош
је Рајевском пјесму могао преписати приликом сљедећег боравка у
Бечу, дакле крајем 1846. или почетком 1847. године, и она представља изворни (и дефинитивни) ауторов текст.
Пјесма нема формалног наслова. Функцију наслова има њен мото. Он је остварен у ритму симетричног дванаестерца, којим су написани и стихови 5–76, па га морамо посматрати као прва два стиха
пјесме.
1. Запажа се једна веома значајна т е к с т у а л н а разлика између оригиналног Његошевог рукописа и првог издања — један сувишан стих (1) и с тим у вези друкчији облик посвједоченог теонима
— Амур а не *Амор (2).
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(1) У првом издању, послије 51. стиха („Коему су круну на главу
ставили;“), налазимо паразитски стих 51а: Прса снiежана а уста малена; (с. 213). Стих не припада анализираној пјесми, бар не њеној дефинитивној редакцији. Нема никакве логике, ни пјесничке логике, да је
богу (мушке) љубави Амору (у оригиналу: Амуру) стављена не само
„круна на главу“ него и „прса снијежана“ и „уста малена“! Очито је
тај стих залу тао из неке друге пјесме, можда и неостварене, или је то
остатак неких прецртаних стихова из саме ове пјесме. Он подсјећа
на 45. и 47. стих Ноћи скупље вијека. Први уну трашњи осмерац 45.
стиха Његошеве љубавне пјесме гласи: Малена јој уста слатка. А први
уну трашњи осмерац 47. стиха: Сњежана јој прса кругла.
(2) Име бога љубави у 50. стиху у Његошевом оригиналу је (према руском): амуру. Теоним је србизиран у свим издањима, осим монографије П. А. Лаврова, који је изворни облик тачно реконструисао.
2. Између оригиналног Његошевог рукописа и првог издања
пјесме запажају се и четири крупне г р а м а т и ч к е разлике.
(1) У 23. стиху пјесме није посвједочен акузатив једнине мушког
рода придјевске замјенице сам, како је из првог издања пренијето у
сва каснија: самог себе, него замјенички прилог прерастао у неку врсту рјечце са побочним краткосилазним акцентом: само себе.
(2) У 29. и 30. стиху у првом издању је одштампана посесивна
замјеница 3.л. множине. Уредник је очито сматрао да се посесивна
замјеница односи на множински облик (међу) звијезама из 27. стиха. Из првог издања неау тентични облици пренесени су у сва каснија
издања: њино, њину. У рукопису, међу тим, стоје облици посесивне
замјенице 3.л. једнине женског рода: њено, њену. Пјесник је имао у
виду појединачну звијезду, па је и употријебио посесивни облик за
једнину.
(3) У 59. стиху у првом издању је, очито штампарском грешком,
поновљен облик чувства из 56. стиха, умјесто изворнога облика чуесва. Каснији приређивачи су, да би добили дванаестосложну силабичку структуру, уз неау тентично *чувства исправили српски лик
рођењем хибридним српско-црквенославенским *рођенијем. Пјесников рукопис показује да је у стиху посвједочена синтагма чуесва рођењем.
(4) У 69. стиху придјевско-именичка синтагма је у генитиву једнине, како то оригинални рукопис показује: Чудновате службе. Његош је на специфичан начин писао слово е, па су то е они који су
пјесников рукопис читали или преписивали могли погрешно иден201

Р������ М��������

тификовати као а. То се десило и у овом случају, па је неау тентична
номинативна конструкција, која се могла схватити као конструкција
са изостављеном глаголском копулом, доспјела у прво и одлу тала у
сва каснија издања: Чудновата служба.
3. Између оригиналног Његошевог рукописа и првог издања
пјесме запажају се и извјесне ф о н е т с к е разлике. Двије од њих
успјешно је реконструисао П. А. ЛА ВР ОВ: 1) Он је неау тентично
*Поета у 2. стиху замијенио Његошевим Појеа: А ко ти? — Појета. / Чудновата друштва! 2) У 50. стиху теоним првог издања (дат.)
*Амору Лавров је замијенио обликом амуру, који је потом потврдио
рукопис (ми га, као властито име божанства, пишемо са великим почетним словом). Њима треба додати и сљедеће.
(1) У 5. стиху у оригиналном рукопису је посвједочена именица
са фонолошком секвенцом уа, дакле: статуа. У првом и каснијим издањима она је замијењена обликом са фонолошком секвенцом уја:
статуја.
(2) У 6. стиху у оригиналном рукопису је у другој придјевској
ријечи графемама л и јат обиљежена фонолошка секвенца ље, дакле:
мисљећега. У првом издању она је замијењена секвенцом ле, коју налазимо и у каснијим издањима: мислећега.
(3) Двије разлике између оригинала и издања уочавамо у 21. стиху. У рукопису читамо: као капју, а у првом и каснијим издањима:
како капљу. Сасвим је могуће да је у првобитном Његошевом рукопису био везник како и да га је касније пјесник, преписујући пјесму
за Рајевског, замијенио везником као да се не би у два наредна стиха
појављивао исти облик. Али и у том случају варијанта из оригиналног рукописа ушла би у критичко издање, као посљедња ауторова
воља. Могуће је, међу тим, да је и приређивач текста за прво издање преузео облик везника из наредног стиха. У сваком случају може
се сматрати да је редактор исправио пјесниково дијалекатско кају
књижевним каљу.
(4) У 42. стиху облик придјева сјајњи (генитив једнине женског
рода), са суфиксом -њ-, посвједочен у рукопису, замијењен је у првом
издању обликом придјева *сјајни, са суфиксом -н-, што су, наравно,
прихватили каснији приређивачи: сјајне.
4. Пјесма нема формалног н а с л о в а, на шта је указао П. А.
ЛА ВР ОВ: „стихотворение без заглавия с эпиграфом“. Наслов је покушао да васпостави Милан РЕ ШЕ ТА Р, ставивши реконструисани
наслов у угласту заграду: [ФИЛОЗОФ, АСТРОНОМ И ПОЕТА]. Радован ЛА ЛИЋ је наслов изоставио, уз сљедећи коментар: „У Скоро202
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ечи пјесма нема наслова. Решетар јој даје наслов Филозоф, асроном и оеа. Ми тај наслов изостављамо у тексту, а у коментару и
при цитирању, као обично, обиљежавамо пјесму почетним стихом“.
Мото пјесме је истовремено и њен наслов: „Ко си ти? — Филозоф.
Ко си ти? — Астроном. А ко ти? — Појета. Чудновата друштва!“. Кад
се о пјесми говори или на њу упућује, наслов се може скратити (али
у том случају не треба користити знаке навода): Филозоф, астроном,
појета (као што умјесто пуних назива „Горски вијенац“ и „Луча микрокозма“ понекад кажемо: Вијенац и Луча). Такав, скраћени наслов,
наравно, не треба користити у издањима текста.
Трећу именицу м о т а тачно је реконструисао П. А. ЛА ВР ОВ.
Он је неау тентично: Поета (с. 213) у 2. стиху, замијенио Његошевим:
Појета. Пјесников аутограф потврђује оправданост Лавровљеве реконструкције.
Мото пјесме је остварен као д и с т и х са метричком структуром која карактерише версификацију осталих стихова — у симетричном дванаестерцу (осим наредна два, који су у симетричном четрнаестерцу). И у првом издању, и у оригиналном рукопису парни
полустихови су увучени, што указује да је ријеч о два преломљена
стиха. У каснијим издањима мото се наводи као четири изравњена
ретка. При том Радован ЛА ЛИЋ у својим издањима редигује треће
питање, додавши из прва два питања енклитички облик другог лица
помоћног глагола *си, којег нема ни оригинал, ни прво издање, чиме је нарушена силабичка структура другог стиха: Ко си ти? — Филозоф. / Ко си ти? — Астроном. / А ко си ти? — Поета. / Чудновата
друштва! Ову неоправдану текстолошку интервенцију некритички
су преузели приређивачи каснијих издања.
5. У ортографским русизмима Његош је руско слово й („и краткое“) на крају слога у позицији послије а и о умјесто као неслоговно
и, тј. ј, кад су му то потребе метричке структуре стиха налагале, изговарао као слоговно и: ген. таине [63]; ген. своиства [26].
6. За аутентично представљање текста Његошеве пјесме савременим правописом и интерпункцијом, потребно је указати на основни правописни принцип критичког издања (1), на писање великог
слова (2) и на писање запете у неким спорним примјерима (3).
(1) Основни правописни принцип критичког издања је, наравно, фонетски, али уз једну фонолошку корекцију — у инструменталу: жалостним [58] пишемо сугласничку групу сн.
(2) Са великим почетним словом пишемо, као и сви приређивачи осим Лаврова, теоним (дат.) Амуру [50] и супстантивизирани
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придјев у функцији теонима (ген.) Вишње [68]. Писање великог слова у овом посљедњем примјеру указује на посесивни генитив супстантивизираног придјева Вишњи у значењу ‛Бог’, који је неконгруентни атрибут уз генитив именице ресол ‛чији престо = престо
Вишњег’.
(3) Што се тиче писања запете у неким спорним примјерима,
указаћемо на двије разлике између нашег и претходних издања.
У 24. стиху не пишемо запету послије ријечи мучно, јер полазимо од тога да је то прилог за начин. Запете нема ни у оригиналном
Његошевом рукопису, ни у првом издању, ни у Лавровљевој редакцији; увео ју је Милан РЕ ШЕ ТА Р усљед погрешне граматичке интерпретације (полазио је од тога да је мучно придјев у предикативној
функцији), што су прихватили каснији приређивачи.
У 75. стиху између двају полустихова и у оригиналном рукопису
и у првом издању стоји знак узвика, а у нашем издању — запета, као
и у Лавровљевој публикацији пјесме. Ми полазимо од тога да везник
ал у наведеном стиху има значење ‛али и’, ‛а и’. И овдје је Милан РЕШЕ ТА Р избрисао знак интерпункције сматрајући да је ал раставни
везник у значењу ‛или’, а то су прихватили каснији приређивачи.
7. У пјесми налазимо три тамна мјеста, заснована на специфичним фразеолошким везама ријечи.
(1) У 32. стиху налазимо два фразеологизма. Први: вра ломии значи ‛јурити, ломатати се, ићи (неприступачним пу тем)’. Други
(у локативу са предлогом по) објаснио је Радован ЛА ЛИЋ: „Сиња
усиња — плава пустиња (небо)“.
(2) У стиховима 67–68. присутна је инверзија: да глас моје лире слијем с гласовима бесмртнога лика код престола Вишњег. Друго
тамно мјесто долази због фразеологизма лика бесмрноа, који ми
тумачимо: ‛(да глас моје лире слијем с гласовима) оних који су уведени, који спадају у ред бесмртника (код престола Вишњег)’.
(3) Треће тамно мјесто налазимо у стиху: са тога се ваша и каже
нарава [73], који је објаснио Радован ЛА ЛИЋ: „Због тога и изгледа
ваша природа“. Треба још додати да је повратни безлични облик (=
3.л. једнине) каже се семантички русизам (кажется ‛чини се, изгледа’)
и да је нарава номинатив једнине именице у значењу ‛природа’.
Лалић је протумачио и наредни, 74. стих: „За све нас смртне
чудновата и смијешна“. Ми лексичке компоненте стиха нешто друкчије објашњавамо: смрни је супстантивизирани придјев у значењу ‛смртник’, тј. човјек, срана је облик неодређеног вида придјева
у значењу ‛туђа’ (није русизам у значењу ‛чудновата’), смијешна је
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облик неодређеног вида придјева у (дијалекатском) значењу ‛чудна, необична, тешко схватљива’, па стих коментаришемо: ‛за све нас
смртнике туђа и чудна’.
8. На три мјеста у оригиналном рукопису није одражена мекоћа
сугласника њ, и то: у облику номинатива једнине мушког рода придјева срењи [13]; у облику инструментала једнине именице рођењем [59]; у облику номинатива једнине именице књига [63].
9. У два стиха реконструишемо дифтоншки степен контракције
двају вокала.
(1) Сажимање вокала у и и у дифтонг у сандхију реконструишемо у 22. стиху: како искру иједну — тако сунце сматрам! [22]. У
оригиналу је јасно написано искру ијену ‛било коју искру’. У првом
издању сегмент је неау тентично прочитан — избрисана је рјечца (у
функцији префикса) и. То је свакако урађено зато што се редактору
учинило да је у рукопису нарушена силабичка структура стиха: тадашња наука о стиху (као ни данашња, уосталом) није знала за фонетске дифтонге, који не нарушавају силабичку структуру, него стих чине ритмички разноврснијим. Неау тентични облик је, наравно, остао
и у каснијим издањима: искру једну. Послије открића оригинала, ми
смо у прилици да стих исправимо и да га адекватно версолошки интерпретирамо.
(2) Губљење ј и сажимање вокала и и е у дифтонг у оквиру исте
фонетске ријечи (на граници двије енклитике) реконструишемо у 31.
стиху: Дужност ми је гонити репату комету, [31]. У првом издању
сегмент је неау тентично прочитан — избрисано је финално и у обличком суфиксу ти инфинитива. И ово је учињено зато што се редактору учинило да је у рукопису нарушена силабичка структура стиха.
Неау тентични облик је остао и у каснијим издањима: ми је гонит.
Стих је било могуће исправити тек послије открића оригинала.
10. У поређењу са претходним издањима, ми у три стиха реконструишемо растављено писање. У 13. стиху раздвајамо безлични облик (= 3. л. јд.) презента ваља (с главним акцентом) од везника а (с
побочним акцентом). Исто тако растављено пишемо модални израз
може бии и стављамо га између запета у наредном, 14. стиху. У 25.
стиху пишемо растављено предлошко-падежну везу о вијека (у значењу ‛до краја живота’, ‛док сам жив’), као што је она написана и у
оригиналном рукопису.
11. Његошева пјесма „Ко си ти? — Филозоф. Ко си ти? — Астроном. А ко ти? — Појета. Чудновата друштва!“ написана је са двије
врсте стиха — симетричним дванаестерцем и симетричним четрнаестерцем.
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(1) Стихови 1–2 и 5–76 остварени су у симетричном дванаестерцу
(са цезуром послије шестог слога), са двије тонске константе — неакцентованошћу шестог и дванаестог слога. Да би се остварио изосилабизам (дванаестосложност основног стиха пјесме), у два примјера се
мора реконструисати дифтоншки степен контракције вокала, чиме
се стих ритмички обогаћује. Да би се остварила и прва тонска константа симетричног дванаестерца (неакцентованост шестог слога),
у 71. стиху мора се ортоепски реконструисати метрички условљено
обавезно преношење акцента са шестог слога, са замјеничког облика
на предлог: за вас. Примјер је значајан не само са аспекта версификације: ријеч је о новом преношењу акцента на проклитику (при чему
се остварује краткоузлазни акценат), које потврђује да је Његош своју поезију писао са књижевном, новоштокавском прозодијом, а не на
дијалекту.
(2) Стихови 3–4 написани су у симетричном четрнаестерцу (са
цезуром послије седмог слога). Стих се разбија на два унутрашња
седмерца (са цезуром послије четвртог слога), па стихове наводимо у
два ретка (са увученим другим полустихом четрнаестерца, тј. са увученим парним унутрашњим седмерцем). Стих има три тонске константе — неакцентованост седмог, једанаестог и четрнаестог слога.
Неакцентованост четвртог слога нарушена је у првом од ових двају
стихова: замјенички облик вас је наглашен (синтагма ројица вас је
субјекатски дио номинативне реченице, коју чини први полустих).
Додуше, могао би се 3. стих прочитати и са енклитичким замјеничким обликом, али такво читање не би било у складу са семантиком
стихова.
12. Оригинални рукопис анализиране Његошеве пјесме коригује
Речник Његошева језика [Речник језика Пера II Перовића Њеоша. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић,
Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић.
Књ. I–II. Београд–Титоград–Цетиње, 1983], у два правца. Три лексеме
базиране само на анализираној пјесми из Речника треба искључити,
јер их оригинал не потврђује. То су: 1) теоним (име божанства) у савременом књижевном лику *Амор [II: 532]; 2) именица *статуја [II:
343]; 3) именица *рођеније [II: 236]. Пет лексема треба додати, јер их
садржи само аутограф анализиране пјесме. То су: 1) теоним (русизам)
Амур [50]; 2) фонетска варијанта (дијалектизам) именице каја [21];
3) књишка варијанта (адаптирани фонетски русизам) придјева мисљећи [6]; 4) именица ојеа [2]; 5) суфиксална варијанта придјева
сјајњи [42].
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Ко си ти? — Филозоф.
Ко си ти? — Астроном.
А ко ти? — Појета.
Чудновата друштва!

4

Тројица вас насамо —
један другог не гледа,
један с другим не збори,
како да сте у распру!

Ти си ка статуа студена мрамора,
склопјенијех очих, мисљећега чела.
А ти — ка будала, како очајаник,
8 ка неко плашило очих отпртијех,
теглиш своје власе стравичне фигуре!
Ти — звиждиш и појеш, и немирно сједиш,
свуда се окрећеш, поносито, гордо,
12 на све поглед бацаш с довољношћу живом —
ваља да си сретњи заљубјеник неки
али, може бити, син некога цара?
Кажите ми, молим, што је ваше дјело,
16 што је ваша дужност — рад сам то узнати!
„Дјело ми је мислит, мислит и мислити,
дужност ми је тихост, дужност ми је мудрост.
Ја не видим људе више него мраве —
20 сожаљујем људе од њине глупости!
Гледам море исто као капју воде,
како искру иједну — тако сунце сматрам!
Све на св’јет презирем, па и само себе!“
24 „А моје је дјело мучно исплетено —
неће му се краја до вијека наћи!
Дали су ми стакло смијешног своиства
које ме унесе међу звијездама
28 како лучу сунце у пјешчано море.
Дужност ми је знати њено теченије,
дужност ми је знати њену величину!
Дужност ми је гонити репату комету,
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32 за њом врат ломити по пустињи сињој:
кад је за реп сватим и реп јој измјерим
и када ми каже кад ће опет к нама —
тад је само пустим, а пријед никако!
36 Прелазим ли предјел возможности људске,
је ли ово дужност од које се луди,
је ли чудо збиља да од ње полудим?“
„Ево моје дјело: писање, писање,
40 а дужност је моја да лијепо пишем.
Природа је мене богата одбрала:
да рођења дивна сјајње зоре појем,
да свијетло сунце внимателно пратим
44 од истока свога до свога запада,
да на ведра чела играјући’ зв’језда
читам веља чуда великога творца,
да прољећа прелест с појањем сусретам,
48 да се питам пјесном цара од дубраве,
да играње слушам и жубор потоках,
да храмове зиђем вјетреном Амуру
којему су круну на главу ставили,
52 да пучину пазим ка се вјечно њиха —
како јој се ваље сребрно разлама,
да ледене круне планинама гледам
и свијетле зраке како из њих ничу.
56 Ал су мога чувства струне деликатне:
ја кад виђу цв’јетак ноћу порођени
под жалостним св’јетом плачуће планете,
он ми душу зажди чудества рођењем;
60 ја кад листак чујем ђе бл’јед к стаблу падне,
он ми душу троне својим паденијем;
ја сам предан слуга матере природе —
њезина је књига таине пунана
64 ради мога ока вјечно отворена;
ја појући идем проз мрачну гробницу
у предјеле св’јетле вјечите радости
да глас моје лире с гласовима слијем
68 лика бесмртнога код престола Вишњег.“
Чудновате службе што ви испуњате:
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на земљу сте никли а земља вас пита,
храм је њезин за вас мален и тијесан,
72 и ви с ње бјежите, на небо живите —
са тога се ваша и каже нарава
ради све нас смртне страна и смијешна!
Ви сте свети дуси, ал вјетрени врази —
76 оставајте збогом, ја ви друг нијесам!
Петар Петровић Његош,
владика Црне Горе и Брда
***
Подробније о новопронађеном аутографу види у студији: Ориинални
рукоис Њеошеве јесме Ко си ти? ― Филозоф. Ко си ти? ― Астроном. / А ко ти? ― Појета. Чудновата друштва! (криичко изање и
јесничка срукура екса) / Радмило Маројевић. – Суије срске и словенске. Серија I. Срски језик. Београд. 2004, IX, бр. 1–2:, c.
465–500. [Резиме на руском језику. Са факсимилом на с. 501–502].

Прилог
НОЋ СКУПЉА ВИЈЕКА
У архиву Јегора Коваљевског у Рукописном одјељењу Руске националне библиотеке у Петрограду чува се препис Његошеве пјесме Ноћ
скуља вијека, који је у своје вријеме пронашао П. Поповић. Пјесму
је први објавио, „по пријепису г. Павла Поповића“, М. Решетар [Мање
јесме владике црногорскога Петра II-ога Петровића Његоша. Издао
Милан Решетар. Биоград, 1912, 185–187]. Филологија није била Поповићу јача страна, па он није тачно преписао неке ријечи из петроградског рукописа. Тако је он у 21. стиху (Распрсне ли пупуљ цв’јетни
али кане роса с струка,) прву ријеч погрешно прочитао: *Васпрсне.
Језички фантом (непостојећи глагол *васпрснути) одлутао је у каснија издања — све док није обзнањен оригинални рукопис Његошеве
пјесме [Њеошева биљежница. Цетиње, 1956, између с. 134–135], у сва
издања једнотомног Речника уз Целокупна дела Петра II Петровића
Његоша и у Речник САНУ (књ. II, с. 424).
Ми смо утврдили да је препис у хартијама Коваљевског написан руком Његошевог сестрића Стевана Перовића-Цуце, чија се три писма
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чувају у Архиву САНУ. Пјесма је могла бити преписана за вријеме пута Јегора Коваљевског у Црну Гору, односно боравка у Котору, у прољеће 1853. године, годину и по дана послије Његошеве смрти.

Рамило Маројевић
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веселин Матовић
Његош У новиМ гиМнаЗиЈСКиМ ЧиТанКаМа
Његош је, зна се, више од шездесет година, као највећа опасност
за различите идеолошко-политичке концепције, под строгим надзором састављача наших школских програма и њихових налогодаваца. У комунистичком времену, био је превелик за прокрустовску постељу тзв. братства и јединства, па су му, ради братског
поравнања, додјељивали исти простор (исти број часова) у настави као и „одговарајућим“ књижевним величинама осталих народа
и народности од Вардара па до Триглава. Ипак, у посљедњих петнаестак година Његош се обрађивао (и налазио у одговарајућим
читанкама) у другом и у четвртом разреду. Сад га, ево, сретамо
само у Чианци за руи разре1, у којој му се даје скоро десет страница мање (23:31) него Мирославу Крлежи – у Чианци за рећи
разред, и мање него Шекспиру, нека је и Шекспир – у читанкама за
први, други и четврти разред, или Данилу Кишу, и тек нешто више
него Чеду Вуковићу, које такође сретамо гдје и Шекспира, и који
тако Његоша глатко остављају у другом разреду2. Онда је требало
сакрити од ученика космичку, религијско-философску вертикалу
његовог дјела, данас, ево, скривају – и национално-ослободилачку
хоризонталу. Тада су га „прали“ од религије, а данас још, како кажу,
и од национализма, читај: српства. Онда су га скраћивали по висини, данас још и по ширини. Онда су му, заузврат, потурали паганство, политеизам, дуализам и, неизоставно – материјализам,
наглашавали (као идеолошки безопасне), античке – старогрчке и
римске – мотиве у њему, а библијске и јеванђељске проглашавали
пјесничком наивношћу, данас хоће да га представе као „безазленог“ пјесника првенствено љубавне поезије и „свеопштег хуманизма“. Онда је у те њихове програмске преграде, и заграде, улазио
1 Аутори: Чианке за рви разре – Божена Јелушић и Татјана Бечановић; читанки за други, трећи и четврти разред – Миодраг Павловић и Божена Јелушић;
издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица, 2006, 2007, 2008,
2009).
2 Најприсутнија, што ће рећи и најважнија, књига из свјетске литературе у
данашњим читанкама у Црној Гори, је Шекспирова трагедија Ромео и Јулија. Сретамо је у Чианци за евеи разре, у Чианци за рви разре имназије (у првом
и у другом дијелу) и у Чианци за руи разре имназије. Скоро истовјетан случај
је и са Кишовим романом Рани јаи.
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само Горски вијенац, евентуално и пјесма Ноћ скуља вијека; остало, за њих, као да није ни постојало. Уз Лучу микрокозма, ако се
и помињала, обавезно је ишла етикета „философско-религиозни
еп“, што је значило исто што и „не читати!“, а о Шћеану Малом и
другим његовим дјелима, стварана је представа као о неким другоразредним остварењима, што се, ево, и данас чини. Горски вијенац
им се дао како-тако угурати у њихове идеолошке калупе, чак је био
и веома подесан за разне злоупотребе и кривотворења, понекад до
бизарности, до голог стида. Сјетимо се само колико се у тадашњој
настави, у читанкама и „прегледима“ књижевности, инсистирало
на социјално-класним коријенима народног отпора, алијас „народноослободилачке борбе“ Црногораца у том дјелу, затим – незнању и
необразованости свештенства (поп Мићо), па игуман-Стефановом
наводном нецрквеном понашању, безмало исмијавању црквених канона, - сад се инсистира на женским ликовима и „љубавној
поезији“, односно „снажним ријечима“ и „лијепим мислима“ у
њему. Ноћ скуља вијека је, без увида у њену космичку и философску димензију, коришћена као доказ Његошеве етичке бивалентности и његовог паганско-хедонистичког живота; напросто се
ликовало и махало том пјесмом као да је њен аутор, православни
владика, „ухваћен на дјелу“, те, иако једна од најљепших те врсте у
свјетској поезији, она је, рекло би се, уношена у школске програме само да би се њоме тобоже дезавуисао и Његош као владика и
Црква у цјелини.
Његош „за дофенову употребу“. То се, премда у нешто
финијем руху, чини и у овој читанци, у којој су, опет, заступљени
само та пјесма, на првом мјесту, и Горски вијенац – из кога су пробрани, „за дофенову употребу“: монолог Владике Данила Ђе је зрно
клицу заменуло, одломак из Бадње вечери са монологом Игумана
Стефана, епизода са Вуком Мандушићем и његовим сломљеним
џефердаром, ода Мустај-кадије Стамболу, „љубавне пјесме“,
како се овдје насловљавају, о снахи Милоњића бана из сна Вука
Мандушића и о лијепој Фатими Мустај-кадије и одломак из епизоде Драшко у Млецима. О Лучи се каже тек неколико уопштених
реченица, а Шћеан Мали се, ни у био-библиографском одјељку, не
помиње, нити иједно друго Његошево дјело.
Овакав избор говори нам да су се они који су га сачинили
више трудили како од ученика да сакрију, него како да им открију
Његоша. Заиста, чудан неки сој људи: на једној страни запели, си214
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лом на срамоту, за „црногорску књижевност“, претурили су сваки
књижевни буџак од Котора до Венеције и Хага, не би ли ишчепркали било какав њен трзољак, а на другој – ни да се осврну на четири
од пет најважнијих књига написаних у Црној Гори: Лучу микрокозма, Шћеана Мало, Балканску царицу и Примјере чојсва и
јунашва.
Које би чиниле част и једној руској или француској, а камоли
црногорској, да не кажем српској, књижевности.3
Просто је невјероватно да се у Чианци за чеври разре
која је „посвећена репрезентативним примјерима лирике, епике и
драме у свјетској, јужнословенској и црногорској књижевности“
(Увод), није нашло мјеста за Лучу микрокозма или Шћеана Мало,
али јесте за Сретена Асановића или Радована Зоговића (по други
пут). И какав је то избор ако у њему нема ових остварења!?
Право је чудо што нема ни првобораца „за црногорску ствар“:
Јеврема Брковића, Сретена Перовића, Бранка Бањевића, Момира
М. Марковића, те касније им придружених Мирка Ковача (недавног добитника „Његошеве награде“) и Новака Килибарде, као и
још неких црногорских и дукљанских академика.
о плитичко-идеолошкој подлози оваквог избора. Очигледно:
суочени са Његошевом незаобилазном косовском мишљу и
његовим српским културно-језичким и националним упориштем,
као главном препреком актуелној културно-државној концепцији
нове Црне Горе, што је подразумијевало избацивање из читанки
и Горско вијенца, и свега што је Његош написао – до посљедњег
писма и забиљешке, али пошто се, засад, нијесу усудили да оду
толико далеко, састављачи нових школских програма и аутори
ових читанки4 снашли су се да му доскоче, да га „оперу“ од тога, на
3 Али не пропуштају прилику да промовишу код ученика Давинчијев ко.
„Мало људство куд си засл'јепило?“
4 Божена Јелушић, један од аутора све четири читанке, била је и предсједник
Комисије за израду програма Маерњи језик и књижевнос за ошу имназију.
Судећи по неким произвољним формулацијама (као, рецимо, да су „Горски
вијенац и Кањош Мацеоновић класични примјери отуђења у формалистичком
смислу“), као и правописним и граматичким грешкама (роизилази умјесто
произлази, омијера умјесто помјера, свијелу умјесто свјетлу, риовјекама
умјесто приповијеткама, ученицин умјесто ученичин, „С обзиром да су ученици...“, умјесто: С обзиром на о, односно на нешо, да су ученици...), које сретамо
и у том тексту (издавачи: Министарство просвјете и науке и Завод за школство,
Подгорица, 2005), и у овим читанкама, њој би се могла приписати пресудна улога
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други начин. Па су, на вријеме, из корпуса народне књижевности,
избацили косовски, покосовски и устанички епос (видјели смо
како то изгледа у Чианци за рви разре), дакле – оно што је у
коријену Његошевог поетског надахнућа, и на чему су утемељене
и његова емоција и његова етика; његова вјера и памћење, како би
на тај начин ученике лишили улазнице у бит Његошевог дјела, а
онда – и његове пјесничке поруке, а то је, рекло би се, и један од
главних циљева нове, реформисане школе (чему су у потпуности подређене и ове читанке), у којој ће се „производити“ „нови
Црногорци“ – бића без осјећаја за било какво историјско, културно
и духовно насљеђе, и чија ће се културна и етичка профилација заснивати управо на презиру оних вриједности које су у Његошевом
дјелу постављене као мјера и смисао човјековог живљења. Отуда
имамо смијешну ситуацију да ови наши дидактичари, боље рећи
специјализовани хигијеничари Његошеви, припремајући их за
први сусрет са Горским вијенцем, препоручују ученицима да се
наоружају присјећањем, не на Косовску вечеру или Почеак буне на
ахије, него на „Кулук Петра Првога“ и Макијавелијевог Влааоца,
као да их припремају за посланички наступ у скупштини, а не за
препуштање дражима „књижевне чаролије“, и као да је на дневном
реду Горско вијенца питање власти и успјешности владаоца, а не
историјска драма народа.
Овој шпекулацији, наравно, претходиле су, као припрема,
синхронизоване осуде у јавности Његошевог „србовања“ и наводног вјерско-националног („геноцидног“) радикализма, засноване
на тобожњем теоријско-методолошком постулату по коме „велики писци за свако наредно покољење имају смисла само у искуству новог читања“. Друкчије казано: велики писци су само за
једнократну употребу, па зато „Владику морамо вратити у његово
вријеме и тамо га заувијек оставити“, како им то лијепо заповиједи
један од њихових мондијалистичких учитеља, извјесни Банац, не
питајући се да ли ће, рецимо, Енглези тако урадити са Шекспиром,
или Њемци са Гетеом.
Наравно, то се могло, и може, радити само у одговарајућем, силом наметнутом, идеолошко-културолошком контексту у коме су
управо два основна Његошева исходишта: библијско-јеванђељска
онтологија и косовски завјет, била (на жалост, видимо, још увијек
у њиховом крајњем обликовању. Што, наравно, не умањује одговорност њених
сарадника.
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јесу) изложена негирању и презиру, а онда и потпуном непознавању,
до те мјере да, све до скоро, највећи број средњошколских професора књижевности никада није прочитао чак ни једно јеванђеље
(то се од њих није тражило на факултетима), а камоли да је имао
другог знања о вјери, јудео-хришћанском насљеђу и Библији. Осим
оне чувене формуле о религији као опијуму за народ. (А предавати,
тј. тумачити Његоша са таквим образовањем, писати и рецензирати гимназијске читанке, није ли исто као када би неко обављао
хируршке интервенције без икаквог знања из анатомије.)
Управо зато је и једна од најбољих, ако не и најбоља, студија
о Његошевом дјелу, владике Николаја Релиија Њеошева и данданас непостојећа не само за ученике него и за већину њихових
професора.
У овој читанци не само што се не помиње Релиија Њеошева,
него се ученици не упућују ни на било ког познатог тумача
Његошевог дјела: Павла Поповића, Исидору Секулић, Ива Андрића
итд., него се, умјесто, рецимо, чувених Андрићевих есеја Њеош
као раичан јунак косовске мисли и Њеошева човечнос, даје,
опет одломак из романа Чеда Вуковића Суилише, који о Његошу
ништа суштински и не казује, као, уосталом, ни онај ранији о Св.
Петру Цетињском.
Методичко „пражњење“ Његоша. А крајњи циљ свега тога
јесте да се Његошу одузме право просуђивања о нашим ововременим искушењима и дилемама. Јер забога, „за многе који су
књижевној чаролији невјешти Горски вијенац постаје историјски
аргуменат, доказ исправности сопственог опредељења (а зашто
не: и исравноси и неисравноси, па не читамо, ваљда, Његоша
само да бисмо брже заспали? прим. В. М.), формирања идентитета
(а шта би то могло бити поузданије? прим. В. М.) и карактерисања
других“, како толкују састављачи ове читанке, стр. 147.5 Зато су се и
потрудили да, својеврсном злоупотребом „раздвајања“ умјетничке
и историјске истине (при чему превиђају да је умјетничка истина „истина вишег реда“ и да она, у суштини, никада не пориче
историјску истину, него је само надилази и осмишљава), и формалног „унутрашњег приступа књижевном дјелу“, у својој књизи,
5 Иако су „теоријски дио“ Чианке за рви разре почели лијепо, Андрићевом
приповијетком Аска и вук, они сад као да неће да разумију њену поруку да
„умјетност није само ради умјетности“, него и ради живота, и премда, „личи на
игру, ђаволски је озбиљна ствар“.
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„брижљивим“ избором стихова и одломака из Горског вијенца, који,
што би се рекло, јесу Његошеви, али који, овако ишчупани из контекста, нијесу Његош, „заштите“ ђаке од таквих искушења, али и
од сваке дубље запитаности на коју упућује Његошево дјело. И зато
овдје нема помена ни о Косову, ни о Карађорђу, ни о Милошу (мјери
свеколиког људског живљења), ни о Мићуновићу (кога „Српкиња
још рађала није“), ни о „искри бесамртној“, нити о „страшном
људском паденију“. Ученик из ове читанке, неће сазнати ни коме
је Горски вијенац посвећен, ни зашто, ни у каквој је смисаоној вези
та посвета са идејном и тематском основом дјела; неће срести ни
Његошеву етногенетску концепцију Црне Горе као „збјега“ преосталих косовских витезова, а која је вјековима чинила њену духовну и етичку кичму („Истурчи се плахи и лакоми,/ Млијеко их
српско разгубало!/ Што утече испод сабље турске,/ Што се не хће у
ланце везати,/ То се збјежа у ове планине,/ да гинемо и крв проливамо,/ да јуначки аманет чувамо,/ Дивно име и свету свободу!“), ни
кола – глас народа, који осмишљава херојско жртвовање („просте
наше жртве свеколике...“), ни „сучељавање“ три духовно, етички и
егзистенцијално различита свијета: Црногорца, Турака и Млечана
(који су истовремено – три могућа одговора на дату нам слободу
избора како ћемо живјети на земљи), нити иједан путоказ помоћу
кога ће сигурно проћи кроз тематску, идејну и мисаону слојевитост
овога дјела. Заправо, иако се декларативно залажу за „унутрашњи
приступ“ (језик, стил, тема, мотивација, радња), аутори су баш то
заобишли, тачније – заобишли су све најважније што се тиче Горско
вијенца: тематику – са историјском основом, идеје и ликове као носиоце идеја (осим женских, које истурају у први план), мотивацију
– са косовским предањем као исходишном тачком, драмску тензију
(радњу) – са колима као покретачком енергијом, смисао..., а тиме и
његошевску трагику, епику, етику и есхатологију. И то се не може
правдати правом на субјективност при избору, јер кад се ради о
избору репрезентативних мјеста из неког књижевног дјела у читанци, онај ко врши тај избор дужан је да се придржава основних
постулата науке о књижевности, и дидактике наравно, и да своју
субјективност усагласи са тим постулатима. Јер тај избор је, сам по
себи, већ тумачење, усмјеравање читаочеве/ученикове рецепције,
управо – с обзиром на ауторитет читанке код ученика – то је пресудан моменат за њихово разумијевање књижевног дјела. И он мора
бити нека врста заокруженог портрета или конкретног књижевног
дјела, или аутора у цјелини. А, посебно, он мора бити осмишљен
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и мотивисан. Аутори читанке би требало тачно да знају како ће,
као педагози, између осталог, и тим избором, увести ученике у срж
књижевног дјела. При томе, морају добро пазити да буду водичи, а
не спроводници, они који нуде и показују, а не они који диктирају
и намећу.
Међутим, аутори ове читанке су имали друкчије циљеве, па се,
у кратком уводу у Горски вијенац, овако обраћају читаоцу/ученику: „Пред тобом се налази неколико одломака из Његошевог дјела.
Увјери се у снагу Његошеве ријечи, љепоту мисли и свеопшти хуманизам у његовим стиховима“ (стр. 147), заборављајући основну ствар: да књижевно дјело, па и Његошево, није писано да би се
неко „увјеравао“ у снагу његових ријечи нити љепоту његових мисли, него се тим ријечима нешто о нечему казује (снажно, сликовито
и увјерљиво), и те мисли некоме нешто „поручују“ (важно, неку
универзалну истину о животу и свијету, и баш зато понекад тешко
докучиву), те да је циљ „упознавања“, тј. проучавања књижевног
дјела, и уопште, његовог укључивања у школске програме и читанке, да ученици проникну у значења и смисао тих порука и истина.
Није довољно да ученик види, да се „увјери“ у то како се нешто
казује, него и да разумије шта се, и зашто се, то нешто баш тако, а
не друкчије, казује.
(Сличан, и можда још изразитији, примјер тенденциозног
избора имамо у овој читанци и у случају представљања Сима
Матавуља, гдје је естетском, очигледно, претпостављен идеолошки – политичка подобност – критеријум, па је, умјесто његовог
најбољег остварења и једне од неколико најбољих приповиједака
написаних на српском језику, Пилиене, дата, додуше добро и духовито написана, али у суштини површна и забавног карактера,
епизода из романа Бакоња фра Брне, Како Пјевалица лијечи.)
С друге стране, сви знамо да се којекаквим прекомпоновањем
и преслагањем, тзв. деконструкцијом, и од Горско вијенца могу
направити, безмало, и љубавна прича, и феминизирана забавна
сторија и комедија, међутим, оно што је, можда, дозвољено у кабареу, није и у гимназијској читанци. Ја разумијем настојање да се
у читанкама, у представљању књижевних дјела, у што већој мјери
примјењује тзв. лапурлартистичко становиште, схваћено као супротност политичкој прагми и утилитаризму, али ако се то ради
опет са идеолошких позиција, и ако се тиме дира у „носеће стубове“ књижевног дјела, као што се чини у овом случају, заобилажењем
Његошеве везаности за Косовско предање, Карађорђа и јунаке
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епске народне поезије, односно тематике, мотивације и смисаоности Горско вијенца, и представљањем Његоша као пјесника
првенствено љубавне поезије, изван времена и простора, а све то
да нови нарашатаји у његовом дјелу (понајприје у Горском вијенцу
и Шћеану Малом) не би препознали управо оне вриједности и
обавезујуће поруке, које се данас, од стране власти и њој послушног дијела интелигенције, систематски разарају и обесмишљавају у
Црној Гори, онда је то утилитаризам најгоре врсте.
Или, прецизније – злоупотреба са далекосежним
посљедицама.
Његош међу школском омладином. Разумије се, овако
испражњеног, и обезнањеног, другоразредног, „де(кон)струисаног“ Његоша, ђаци доживљавају као страног (преведеног) писца
и анахроног мислиоца, у најбољем случају – као неког закашњелог
европског романтичара, у коме, и када га – под присилом формалних школских обавеза – читају, не налазе себе, свој свијет и своја
интересовања, и који их само иритирајуће асоцира на гусле – симбол њиховог рурално-пастирског социјалног поријекла, које и они
и њихови родитељи, па чак и родитељи њихових родитеља, још
увијек под теретом скоројевићевског комплекса (зачетог и систематски од стране власти потхрањиваног, у вријеме социјалистичке
индустријализације и урбанизације), желе без остатка да забораве.
Шта, рецимо, данас, један шеснаестогодишњак, перманентно изложен токсикацији (и притом опчињен) евроамеричким егоцентричним потрошачко-хедонистичким животним начелима, и вулгарним прагматизмом, из чијег су породичног а и ширег окружења
одавно уклоњене и гусле и Вукове „пјесмарице“, проналази у монолозима владике Данила или игумана Стефана, шта, рецимо, у
пјесми о снахи Милоњића бана (још када се она прогласи обичном љубавном пјесмом), наспрам онога што му се упорно нуди са
ТВ екрана и у диско клубовима, и која су то педагошко-методичка
средства која ће му учинити ближим идеале В. Мићуновића (о преласку „с бојнијех пољана у весело царство пезије“), и В. Мандушића
(„Благо Андрији ђе је погинуо/ дивне ли га очи оплакаше/ дивна
ли га уста ожалише“), од идеала њиховог антипода, Мустај-кадије
(„О, Стамболе, земаљско весеље/ Купо меда, горо од шећера“,
„О, хурије очих плаветнијех/ Те мислите са мном вјековати...,
„Благо одру на ком почине“ – љепотица Фатима), када су ови
други већ одавно, у наметнутом им систему вриједности, у коме
220

Њ���� � ����� ������������ Ч��������

је родољубље проглашено ретроградном свијешћу, жртвеност –
фанатизмом (или „пјанством неким прећераним“), пријатељство
и љубав – наивношћу, херојство – злочинством, богољубље –
непросвећеношћу итд., задобили побједу над првима?
Зато се не треба чудити ако ускоро Његош, код наше школске
омладине, постане најнечитанији, а можда и најнесхваћенији писац. Ако већ није.
Уосталом, у овом узрасту (други разред средње школе), од ученика се (макар од већине) не може ни очекивати некакво дубље
и свестраније разумијевање Његоша, зато је чудно да се аутори
ових читанки и, наравно, састављачи ових програма, не враћају
Његошу (а и Библији, рецимо), у програму и Чианци за чеври
разре, када то већ, с правом, чине, са Шекспиром, Андрићем или
Данилом Кишом! Посебно, с обзиром на чињеницу да је Чианка
за чеври разре, још једном подвуцимо, конципирана као избор „водећих остварења свјетске, јужнословенске и црногорске
књижевности“.
Психотерапеутска сеанса над „мртвим“ Његошем. А кад се
свему томе, умјесто стручне интерпретације бар тих „неколико одломака из Његошевог дјела“, наметне, под окриљем „новог читања“
и тзв. „унутрашњег приступа“, још и једна права психотерапеутска
сеанса, као методички манир ових аутора, у којој Његошеви стихови постају само подесан материјал за „илустрацију“ ове или оне
књижевно-теоријске методе, књижевне технике или стилске фигуре, и у којој су ученикова мисао и емоција, и цјелокупна ментална
активност, стављени под строгу команду медијатора, и каналисани
(то је, из странице у страницу, бескрајни низ психотерапеутских
заповијести типа: сјети се, увјери се, присјети се, уочи, повежи,
тумачи, размисли, процијени, примијети, размишљај, осјети ..., с
намјером да се добије унапријед зацртан резултат тих активности,
као да се ученик-медијум налази на „психијатријском каучу“, а не
у школској клупи, и како је уопште могуће некоме заповиједати да
осјети, да уочи, да се увјери, тешко је разумјети), шта је то, онда,
друго до једно обично школско „мантрање“ и претурање „мртве
тјелесине“, којој су извађени и срце, и мозак и очи, и закључани
у музејске витрине? Ученика треба, добро осмишљеним питањем
и на друге начине, навести, подстаћи, што ненаметљивије, да се
присјети, да се увјери, да уочи, да размисли, да примијети, повеже
и осјети, а не – присиљавати га на то!
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Чему, на крају крајева, то дириговано, под командом, и изван
контекста, прегризање Његошевих стихова; чему, пак, да ученици
знају примијенити и све књижевно-теоријске методе на Његошево
дјело: и биографску, и феноменолошку, и филолошку, и интерпретативну, и историјску, и компаративну, и психоаналитичку и
структуралистичку; и спољашњи и унутрашњи приступ, ако их,
због оваквих ванстварносних и ванживотних „представљања“
и „завођења“, руковођених, из позадине, захтјевима тренутних
идеолошко-политичких опредјељења, из њега не осјене Његошев
дух, Његошева емоција и Његошева етика?
Његошева човјечност!
Оптерећујући ове књиге обимном, али средњошколском
узрасту непримјереном, често и неразумљивом и збуњујућом,
књижевнотеоријском и схоластичком методичком апаратуром,
испод које се само књижевно дјело понекад готово и не види, и
која ученику не оставља простора за несметан доживљај, аутори су се, стиче се утисак, више трудили да покажу своју стручну обавијештеност него да ученицима помогну у ваљаном
разумијевању књижевно-умјетничког стваралаштва, и прије да
код њих изазову одбојност него љубав према том стваралаштву.
(Превиђајући да крајњи смисао „проучавања“ књижевног дјела у
наставно-образовном процесу, није књижевно дјело само за себе,
него живот који нам се, згуснут, кроз њега пројављује.)
о нашој педагогији уопште. Овако казује анегдота коју сам
чуо ових дана:
„Прочитај, сине, Његоша па ћеш видјети ко си и којим језиком
говориш“ – савјетује дјед унука који му упорно доказује своје црногорство.
„Читао сам, ђеде, како нијесам читао...“
На то ће старац: „Можда си читао, али само да би знао одговарати на оно што те у школи питају“.
Ево, дакле, прецизне дијагнозе болести наше педагогије, и ево
прецизне оцјене приступа Његошевом дјелу у овој осакаћеној читанци и његовог стављања под стаклено звоно „новог читања“, „а из
главе цијела народа“: „Читао си, али само да би знао одговорити на
оно што те у школи питају“! Тачно у складу са „каталозима знања“
које је недавно узаконило Министарство просвјете, а у којима
се – у духу најбруталнијег дневношићарџијског прагматизма –
прописује шта ученици треба да знају и шта учитељи да их питају!
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А како знање ставити у каталоге и какво је то знање које је могуће
ставити у каталоге?! Добро би било да је ово само логичка омашка
педагошких стручњака окупљених у Министарству образовања,
али није. Ово су технолошки савршено осмишљене штипавице за
кастрацију, тј. прагматизацију младих људских мозгова, које су им
се, однедавно, почеле качити већ и у шестогодишњем узрасту.
Баш како је давно казано: „Препусти ми дијете од шесте до
дванаесте године, а послије ти га ето, оно ће увијек остати моје“.
Његош – ућуткани свједок. Својевремено је један пококоћени
црногорски књижевник казао да Његоша „коначно треба ставити на хируршки сто“, циљајући на оно што ће мало касније, отворено рећи, иза скупштинске говорнице, један изведали професор књижевности, да је „Његош геноцидан пјесник“ – па би га,
по његовим жељама и намјерама, требало „довести к’ познанију
права“ и „милосрдних анђела“. Односно, и један и други су хтјели
казати да је дошло вријеме да се коначно ослободимо културног
и етичког концепта, и кодекса, који нам је Његош завјештао. (Па
онда можемо радити шта хоћемо. И не морамо мислити „су чим
ћемо изаћ’ пред Милоша и пред друге српске витезове“.)
И, ево, то је учињено у овој читанци!
Тако је нова Црна Гора, у својим школама, напокон, ућуткала
Његоша – главног свједока њеног отпадништва. И одрекла се
Луче микрокозма, Лажно цара Шћеана Мало, Балканске царице и Примјера чојсва и јунашва („У кући објешеног, уже не
помињи“!)6. Што је, заједно са оним што је урађено у читанкама за
први, трећи и четврти разред (избацивањем народне епске поезије,
посебно пјесама из косовског, покосовског, хајдучког и устаничког
циклуса, Светог Саве и највећег дијела старе српске књижевности,
паушалним, одока, и без икаквог образложења, распоређивањем
писаца у црногорску или у српску књижевност, прећуткивањем
писаца српског језика из Црне Горе или њиховим ретроактивним књижењем у црногорске писце и црногорску књижевност,
протежирањем минорних писаца из Боке и Приморја, који су пи6 У Црној Гори је, изгледа, увелико завладао синдром Станка (Црнојевића) из
Балканске царице, који, након што је увелико закорачио на пут издаје, два пута
прекида гуслара, не желећи да слуша пјесме о издаји и проклетству издајника.
Међутим, аутори ових читанки и не помишљају на то да, због „својих“ пјесама,
буду прекинути нити отјерани од трпезе, па се понашају „мудрије“ од Станковог
гуслара и војводе Баука из Смри Смаил-ае Ченића.
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сали на латинском или италијанском језику, и других, навођење
дјеце на идеолошки једнострано, и површно, разумијевање
књижевних дјела, итд.), више него довољан доказ да се ради о изразито идеолошко-политички каналисаним и научно и педагошки неутемељеним књигама, - неприхватљивим у једном здравом,
просвећеном и еманципованом друштву и образовању.
Разумије се, посебно за оне који су овдје, читаву деценију и
више, изложени од власти програмираној субверзији њиховог
националног, културног и језичког идентитета. Па им се, ево,
намећу и читанке у којима се разним култур-трегерским методама
настоји „доказати“ њихова стваралачка и језичка инфериорност и
неутемељеност на њиховом вјековном етничком и државном простору, а тиме непостојање и било каквог њиховог насљеђа и права
која им по том основу припадају; читанке којима их неко „убјеђује“
да чак и не постоје у сопственој држави. Јер – ако су Његош, С.
М. Љубиша, М. Лалић, Р. Ратковић итд., само црногорски а не и
српски писци, и ако у овим читанкама нема ниједног писца рођеног
у Црној Гори, који је и српски, онда, у Црној Гори, нема ни српског
језика, па самим тим, ни српског народа, нити га је било икада.
А „наука“, која леже оваква кривотворства, тамо гдје се то посебно не смије радити – у школским учионицама, није ништа друго
до програмирано тровање будућности управо онима којима су ове
читанке-смутљивице намијењене.
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Живко Ђурковић
УМЈеТниЧКа аКТУеЛноСТ Његошевог
ЛАЖНОГ ЦАРА ШЋЕПАНА МАЛОГ
Његош је за предмет овога дјела, као што је познато, узео догађај из
црногорске историје, који се десио прије сто двадесет година него
је дјело настало. Ријеч је, наиме, о појави и седмогодишњој владавини Шћепана Малог (1767-1774). У историјском контексту, то је
једна епизода, убачена игром одређених околности, у континуитет
владавине Петровића. У предговору дјела Његош је ту епизоду назвао „знаменитом епохом“, а такву ју је учинио, како каже, Шћепан
Мали „именујући се руским царем“.
У раду на овоме дјелу Његош је имао у виду још живу народну
традицију, али се није тиме задовољио, па је истрајно проучавао
историјску грађу у Млецима и на Цетињу о владавини тога самозванца. На бази тих извора и своје стваралачке визије, никло је
оригинално дјело, посљедње у опусу овога писца. Приликом приступа обликовању овога дјела, Његош је био већ превалио главни
стваралачки пут, користећи искуства више утицајних поетика: античке драме, народне поезије, класицизма, романтизма; чак је сва
та искуства на најбољи начин сублимисао у Горском вијенцу, који
је својим високим умјетничким дометима могао да засјени све што
би од истог пјесника потом настало.
Послије те узлазне стваралачке синтезе и на историјском
и на универзално-метафизичком плану, могло би се поставити
сврсисходно питање: шта је ново и оригинално могло да понуди ово посљедње његово дјело? У вези са овим питањем неминовно је примијетити да су проучаваоци овога дјела, приликом
утврђивања његове типологије и аксиологије, изрекли различите и
противрјечне оцјене, које су се углавном сводиле на то да је у њему
примјетан умјетнички пад у односу на претходна кључна дјела,
посебно у односу на Горски вијенац. Истина, нека нова тумачења
(Деретић, Ивановић, Ломпар) залажу се да се ово дјело проучава у
независној и иманентној процедури и валоризацији.
У овом осврту желимо, како је и насловљено, да покажемо
умјетничку актуелност, односно пјесникову визионарску опцију о
развоју црногорског друштва и положају малих народа у чељустима
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моћника овога свијета. Та тема је била актуелна, како у времену
Шћепана Малог и Његошеву времену, тако је она актуелна и данас
и биће и актуелна у будућности. Она би се могла условно назначити као политички аспект дјела. Наиме, ако пођемо од чињенице да
је Његош политици посветио своје најбоље животне и стваралачке
године, да га је политика мучила, исцрпљивала и доводила до безизлаза, па је утицала и на његову прерану смрт, онда је рaзумљиво
да је она долазила, у овом или оном виду, до изражаја и онда када
је био у најдубљим и најснажнијим пјесничким инспирацијама.
Свакако, тај вјечно актуелни политички аспект дошао је до
најпунијег израза и у Лажном цару Шћеану Малом.
Најистакнутији протагонист тога смјера дјела је Шћепан
Мали. Његош га назива „лажа и скитница“, и тај одбојни призвук, дакле, почиње од наслова, те и по томе ово дјело одудара од
претходних његових дјела. У процесу стварања и конституисања
драмске радње, очито је пјесниково настојање да се покажу и нагласе ове негативне Шћепанове особине, и онда када су инспиративне за Црногорце, и посебно, када су разголићене пред руским
изаслаником кнезом Долгоруковим. С друге стране, у односу на
сукобе Црногораца међусобно, Млечића и Црногораца, Руса и
Црногораца, у разматрањима и схватањима турских војсковођа
независно од Црногораца, те у односу Црногораца према цариградском патријарху, евидентно је да је Његошев стваралачки
дух, био усредсређен на то да се покаже, како за све те сукобе и
сучељавања, суштински није у питању Шћепан Мали као индивидуалност са евидентним преварантским и обмањивачким способностима, већ је у питању назив којим се именовао и који је постао
изазовно политичко чудо. За Црногорце је тај назив сједињавајућа
сила, која може да побиједи и турску војску од стотину и двадесет хиљада, и помоћу које је Шћепан Мали, међу распојасане и
самовољне Црногорце, завео ред и послушност боље него икакви
закони и државне институције. Наводна појава руског цара, толико
је изазовна и узнемиравајућа, да је она постала основна политичка преокупација водећих сила из окружења, исто онолико колико
је упливисала у свијест и подсвијест Црногораца, или на забринутост ондашњег руског естаблишмента.
Логика те узнемиравајуће покретачке силе није логика дате
реалности и истинитости. То је логика неке запањујуће надреалности (коју Његош назива магла), а која се намеће као реалност, то
је лаж која је постала истинитија од сваке истине. Највиспренији
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лик у дјелу, игуман Теодосије Мркојевић, у почетку је нудио врло
убједљиву искуствену логику и мудрост, али је силом прилика
морао прихватити ову нову логику – логику лажи као дејствујуће
силе. И касније, у преговорима и вербалним окршајима са турским
војсковођама, он ће допринијети учвршћивању те логике, као што
ће је учвршћивати и турски представници, тражећи Шћепаново
изручење да би обуставили напад на Црну Гору. Ова логика ће
тријумфовати побједом Црногораца, а она је једнако интензивна и
када Црногорци ослобађају Шћепана из затвора, или када Шћепан
добија подршку од знаних и незнаних представника из окружења.
У неколико наврата, та логика је искушавала и самог Шћепана
као њеног носиоца. У преслишавању самог себе, Шћепан ће завапити:
Је ли ђаво још ика човјека
у овакву бруку зарљао.
Просо свашо – ево сијасеа!
Међутим, моћ те силе је незауставна, па јој се Шћепан повинује
и одлучује да је слиједи до краја, што се види из ових стихова:
Држ се лаже саре узанице,
рж овако како си очео;
нека буе сваша на свијеу,
биће жњева боља о осјева.
Провиђење које му је наметнула ова логика, добиће своју пуну
сатисфакцију, када се Шћепан, по побједи Црногораца, појављује
међу народом, да своје скривање и кукавичлук, док су трајале крваве борбе, преобрати у тријумфални успјех. Обраћајући се народу,
он каже:
Ја сам кривац ре Боом и обом
јер оиох кулу о облаках,
на њу срашне навукох ромове.
Крив сам знаем, ал се ое орим,
шо сам узрок ја ове објее,
шо сам узрок анашњеа ира,
шо овоом мојијем срећнијем
алмаз се је најљеши риао
у вијенцу соколова њеза.
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Такво образложење народ прихвата као истину, као нешто што
се само по себи разумије. Извјесно, име цар, ма гдје био Шћепан,
било је и остало снажно мотивационо средство јединства и јунаштва
црногорскога и иритирајућа сила непријатеља Црне Горе.
Шћепанова грозна смрт, као завршни чин ове логике, ни
најмање није довела у питање њене резултате, односно њезину
плодну „жњетву“, како је Шћепан и предвиђао. Остварена је, наиме, знаменита епоха, коју је Његош легитимно признавао, иако као
пјесник хуманиста није уважавао начин остваривања те епохе.
Упињући се да пјеснички уђе у суштину такве политичке
логике, епоха Шћепана Малог пружила му је, у односу на теме
својих ранијих дјела, ванредну прилику. Кроз ту опцију отвориле су му се плодотворне могућности дубљег осмишљавања и позитивних и негативних аспеката црногорског живота, сагледаних како из позиције самих Црногораца, тако исто и кроз визуру
непријатељских сила, прије свега Турске. У сучељавању Црногораца
у вези са појавом тобожњег руског цара, Његош је, поред осталог,
назирао клице будућих политичких подјела у Црној Гори, које ће
и у времену његове владавине још бити само појаве, и које је, зависно од могућности, сасијецао помоћу новоформираних органа
државне управе. Сукоби интереса великих сила, који су се преламали преко малене Црне Горе, били су карактеристика и Његошеве
епохе, колико, ако не и више, и епохе Шћепана Малог. Уз то, Његош
се борио са претендентима на црногорски престо и са крупним и
утицајним лажима, које су га доводиле у ситуацију да заувијек напусти Црну Гору. И сам је био присиљен да се служи, ради одбране
интереса Црне Горе и свог људског и владарског интегритета, политичким триковима, па и лажима, и да понизно моли оне од којих
је зависила народна и његова лична судбина.
Из побројаних разлога, у њему су се сукобљавали прагматични владалац са пјесником хуманистом и владиком праштаоцем
и помиритељем. Дакле, његов пјеснички хуманизам, из године у
годину, дубоко је иритиран политичким прагматизмом, који се
темељио и на лажима, па је тема о Шћепану Малом добродошла да
у равни умјетничке визије нађе одређено задовољење тим својим
унутрашњим конфликтима и противрјечјима.
Извјесно, Његош је приступајући стварању овога дјела након
седамнаест година владавине, и искусивши на својој кожи да је политика, колико опипљива реалност, односно остваривање могућег,
толико исто, ако не и више, неухватљива и омамљива појавност,
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а и у једном и у другом случају, неподударна са истинским хуманизмом, те је схватио да је она и за њега, иако искусног пјесника,
велики пјеснички изазов, нешто што је тешко осмишљиво и увијек
полифонично, иако са њом живи и поистовјећује се. У овом дјелу
она је тако и сагледана – као реална и иреална слика датих односа и околности. Та полифоничност, већ иницирана насловом,
досљедно је остварена кроз пет чинова и педесет и четири појаве.
Употријебљена су ефикасна драматуршка средства, тако да се неким критичарима причињавало да су то средства и поступци модерне и постмодерне драматургије.
Гледано из данашње перспективе, тема лажних царева и владара и политика лажи и обмана је актуелнија, присутнија и опаснија
него што је икада била. Свједоци смо недавне прошлости – ратова у посљедњој деценији двадесетог вијека и напада најмоћнијих
сила свијета на Србију и Црну Гору; свједоци смо унутрашњих
подјела и опасног раслојавања црногорског друштва, што је очитовано као почетак још из времена Шћепана Малог, и које је бивало
све интензивније и израженије и плаћано крвљу кроз све епохе до
данас. У наше вријеме, међутим, за остваривање одређених политичких циљева, примјењују се моћна и опасна средства – медијска,
криминална, ратна, која се у вријеме Шћепана Малог и у доба
Његошево нијесу могла ни наслутити, те су утолико погубнија за
народ, а посебно за мале народе, беспомоћне, чак и да су сједињени
и бесконфликтни.
Због визионарског сагледавања Црне Горе у констелацији
међународних односа, ово Његошево дјело је актуелније него што
је икада било, јер су у његовим подтекстовним назнакама и исходиштима иницирани одговори на питања о томе како политичке
лажи и обмане могу да из темеља потресају и уништавају све велике
хуманистичке идеје и враћају точак историје назад. Оно је, уз то, и
још једна потврда дубине и обухватности Његошевог умјетничког
сагледавања човјека и друштва у цјелини, тако да та сагледавања у
протоку времена добијају на цијени и значају.
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Милутин Мићовић
Његош и ЦРногоРСКа ПоСТМоДеРна
***
Једна од упоришних тачака постмодерне културне идеологије,
која се ширила осамдесетих до деведестих година прошлог вијека
јесте – „губљење центра“. На мјесту гдје је током јудеохришћанске
цивилизације постојао Центар, „остала је празнина“. Интегративни
центар је, дакле, нестао, у историји, у колективној свијести, у практичном дјеловању појединаца, а тамо се настанила свеобухватна
празнина у којој егзистирају јединке, које немају другога избора, него саме да постају центар, па иако без онтолошке основе.
Немају стваралачку моћ, али имају моћ адаптације на своје стање,
мимикријском способношћу скривања своје личне празнине,
социјализујући се у друштвене групе, покрете, идеологије, моде,
потрошаче. Губитком центра, нестао је и аутор („смрт аутора“), а
потом ауторство се своди на програмирани еклектизам, текстуалну рециклажу, интертекстуалну конструкцију, деконструкцију,
деструкцију, субверзију у односу на традиционални код, поигравање
с идентитетом, пародију, маштовиту симулацију.
Постмодерна је произвела „основану“ сумњу у традиционално
схватање историје и културе, тиме што је очинство Духа, у односу на ријеч (текст), прогласила „митском причом“ и „религијском
утваром“. Текст је остао сам, без заштите Духа, а потом изложен „новом читању“, тј. новом разумијевању, и наравно, новој
(идеологизованој) употреби. Легитимна проблематизација самог
текста, његовог значења, са селективним реактивирањем семантичког потенцијала, отворила је пут идеологизованој „деконструкцији“
културног насљеђа.
У земљама „транзиције“, смисао постмодерне ефикасно је инструментализован у разарању, до дна, традиционалних ослонаца
културе (такав поремећај се могао само произвести у мањим културама), и стварања катастрофалног стања у друштвеном, политичком животу друштава у којима се нагло распала идеолошкокомунистичка подлога. Друштвени живот, који је сам изнутра
кренуо да се фрагментизује, а сваки фрагмент да губи стабилност, основу, идентитет, за постмодерну стратегију је већ постао
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простор успјешне мисије. Кад је нестао идеолошки центар, ова
идеологија, која је прикривено тоталитарна, управо експлицитном
демократичношћу, у доброј је прилици, да оптужи, и онај дубљи, интегративни центар, оличен у коду језика, етоса народа, библијском
насљеђу, за „митомански производ“, и извор нове митоманије, као
и подлогу обнављајућих облика духовне хегемоније, диктатуре,
једноумља, једнозначности, што је недопустиво за плуралистички
дух постмодерне и њене демократије.
Генерално, постмодерна, у таквим друштвеним условима,
гдје је све кренуло само да се фрагментизује, није имала проблема да доводи у питање сваки идентитет, па и (смисаони) идентитет основних ријечи, све до имена језика и народа. Постмодерној
идеологији, отворио се пут, да преда компромитацији, иронији, и
пародији, деструкцији, сваки дубљи смисао, дубљу основу, чвршћу
подлогу – „јер су оне све производ „великих прича“, митова,
идеологија, са чијих је основа остваривана прикривена духовна
тортура, једноумље, неслобода, асимилација...
Идеолошке матрице либерализма, секуларизма, релативизма,
ултранационализма, трибализма, нашле су своје адекватно мјесто
у инфраструктури постмодернистичке праксе, која их је интегрисала у једну свеобухватну идеологију, с добрим изгледом да се утка
у цјелину друштвеног и културног живота.
У трауматичној деценији краја двадесетог вијека, постмодерна је нашла своје поклонике међу млађим црногорским писцима,
углавном лишених дубљих духовних ослонаца. Они су фасцинирани, губитком темеља, фрагментацијом културног, и политичког
простора на Балкану, деструкцијом традиционалних вриједности,
вербалном демократијом, магијом медијског маркетинга, цинизмом центара моћи који софистицираним техникама преобликују
мање просторе и локалне идентитете. Оно што је на нашем дијелу
Балкана персонификовало „хегемони центар“, јесте српски народ,
српски језик, српска (васељенска) црква, српска историја и култура. Управо тај „центар“, или ти центри, нашли су се под разорним
ударом програмиране фрагментације балканског простора, из
скривених центара моћи. То је био и онај „дуго чекани“ историјски
моменат, да скоче у хистерично весеље и свесрдну помоћ, сви који
су се осјећали духовно угрожени од истинских духовних темеља
– језика на којем пишу, народа у којем живе, тј. његовог памћења.
Одједном, народно памћење, темељни симболи, најмоћније личности своје културе, постали су „митоманска прича“ народа коме је
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потурена „велика прича“ од неког „другог“, у којој је, не знајући
живио, као у својој. Нова друштвена организација предвиђа да се
сваки „фрагмент“ ослободи „центра“, за који је био везан, јер је та
веза само механизам духовне „асимилације“. То је био и погодан
амбијент и моменат да, млађи црногорски писци, ову стратегију
прихвате као доброг помоћника да се ослободе од „хегемоног центра“ – српског култног и културног насљеђа, имајући већ готову
оптужницу, да је тај „центар“, вјековима угрожавао идентитет овог
локалног простора, вежући га за себе. Разарањем „интегративног“
(српског) центра“, одвија се одвајање од његове „хегемоне“ моћи,
што је услов еманципације „угрожених“ простора. Онима који
су ушли у игру, може то изгледати слобода, ослобођење од свог
надређеног „центра моћи“, а егзорцисти, који држе игру и играче
под контролом, знају да је то најбољи начин, да одвоје играче „од
себе самих“ и да играју за рачун оног који држи игру под контролом. Црногорски језик (матерњи), овдје је само бјанко улазница за
„велику игру“, да они који загризу тај мамац, буду „безболно“ ишчупани из српског културног простора. У игри се пролази кроз разне
„иницијације“, „пургаторијске третмане“, и „посвећења“ у којима
се спроводе безболна „очишћења“ од своје прошлости, скидање
с душе „насилно утиснуте тетоваже“, „реновирање генетичког
материјала“ ... то се, између осталог наводи у програму. Ко прође
кроз те третмане, мијења свој базични свјетоназор, којим мијења,
из основа, разумијевање свих ствари. Сада, за њега, „српски центар“ (историја, језик, црква, митови), постаје депонијска рупа, гдје
би требало одбацити све новооткривене „историјске заблуде“, „митоманску српску историју“, којој су незаслужено робовали, „асимилаторски српски језик“, па и традиционални етос Црногораца,
којег се нови Црногорци коначно ослобађају, улазећи у еманциповани простор нових демократских интеграција.
Млађи црногорски писци, ову игру прихватили су и као добру могућност да одмах раскину са матрицама које су њихове
идеолошке претходнике (старије црногорске писце) држале у
„ропском односу“ према „хегемоном“ култном (српском) центру.
Али, иако су одабрали други простор, другу идеологију и естетику,
поткрао им се исти проблем – остали су на опонашању, у мимезису. Старији писци миметички су преносили локални простор у
своју литературу, а млађи, преносе нешто измијењени шири простор, и изнемогли ехо свјетске литературе. Они су често интелигентни, упућени у механизме функционисања савременог свијета,
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прагматични, али духом танки и карактером житки. И као такви, највише одговарају званичној идеологији, у чијем је програму
опсједнутост десупстанцијализацијом Црне Горе, одустајање од
темеља, од Његошеве дубине, од духовних матрица, све ради „ширих интеграција“ и постојања изван своје стварности.
Црногорски политичко-културни естаблишмент, понаша се
у новој Црној Гори као послије катастрофе. Историјско памћење
је, по њима, доживјело потпуну катаклизму, и сада, у новој Црној
Гори, требало би да од селективно одабраних остатака, иверака, дописаних мјеста и тек испливалих „скриваних страна“, реконструише „ново памћење“ Црне Горе, за коју је та катаклизма, у ствари,
била катарза.
Споразум промотера „новог културног идентитета“ Црне Горе
и актуелне власти, унапријед је испуњен повјерењем и, мимичан.
(Мимика је стари начин споразумијевања без ријечи.) Та комуникативна техника актуелизована је и упражњава се кад су у питању
најсложенији проблеми. Кад треба искомпромитовати српски
језик, српску културу, цркву, Његоша, српске писце у Црној Гори,
довољно је да једни другима намигну. Миг и намигивање је не само
економична и ефикасна комуникативна техника него се овим техникама шаљу поруке које су вербално и јавно недозвољене. Ако
званична власт да миг, да црногорски писци кажу да у Црној Гори
нема српских писаца (нијесу преживјели катаклизму-катарзу),
или, да су непотребни иако их има, ови ће то већ ноћас нашироко да посвједоче. Ако власт намигне да савремени писци опомену
Његоша, да не мисли да је још владика у Црној Гори, одмах ће се
од тих писаца чути, да је Његош „идеолог истраге“, да је практично „написао сценарио за истрагу иновјераца“, који је опет крваво
одигран на нашим просторима. У црногорској култури, гдје им је
дата повлашћена улога да је креирају, просуђују, реинтерпретирају,
планирају, искључујући другачије мишљење, супротне ставове, функционишу у већ успостављеном идеолошком кључу –
остваривањем „црногорске културе“ на разарању српске подлоге. Одушевљени погодним приликама и лакоћом непостојања,
млађи црногорски писци, губе ионако кратак вид, као оне птице
код Његоша: „Али тице што су најслабије, лови свјетлост лисичјије
очих“. И баш зато што неће да виде (може им се), оно што се не може
не видјети (стварност), ношени одвојеношћу од суштине и дубине, кокетирајући с постмодерном интелектуалном техником, они
здушно подржавају одвајање Црне Горе од себе, од српског језика,
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његошевског темеља. И код њих програм десупстанцијализације
Црне Горе, постао је излаз и компензација за мањак талента.
Политика нове Црне Горе и култура, апсолутно су се подудариле, и
почеле врло складно, једна другу да производе, производећи унутар себе, црну рупу.
***
Друга, опсесивна амбиција постмодерне идеологије је – разарање логоцентризма. Логоцентризам, на којем се темељи јудеохришћанска
култура, од постмодерне се доживљава као оличење духовне диктатуре, једноумља, хегемоније. Центар моћи, који укида плурализам, демократију. Занимљиво је да се гениј Његошев позабавио
овом темом, у Лучи, дакле, више од једног вијека, прије појаве ове
идеологије. Сатана, из Луче микрокозма, отворено је иступио против „владе једног Бога сведржитеља“, Логоса владаоца, који је дао
„правило (логос) бићу“. Сатана инсистира да „подијели владу“
(у универзуму) са Богом (логосом) владаоцем. „Иштем владу да
подијелимо“. Разлози Сатанини доиста су израз рационалне слободе, тражење „својих права“, да учествује у владању универзумом.
Његош допушта слободу Сатани, у пјесничкој имагинацији, стоји
иза његових захтјева, разлога и права. И отвара велику космичку драму, која се најдубље тиче човјека, у свим његовим битним
питањима – разумијевања слободе, Творца, универзума, поријекла
душе, казне, људске злобе, отпадништва од Творца, зависти,
гријеха, заборава, смрти. Свако стоји из својих разлога, док кључа
космичка борба. У тој борби, као што је познато, само је наново
просијао Логос сведржитељ, док је побуњени Сатана побијеђен и
низвргнут у таму ада. Његош, кроз унутрашњу драму, допуштајући
право свим разлозима, и могућност свим аргументима, обнавља
ову најдубљу полемику, унутар личности, и унутар универзума. И
бива свједоком оржесва логоса, тј. логоцентризма. Финиш ове
велике, и увијек савремене борбе, Његош је формулисао у неколико важних стихова, као: „Ум је један само без границе, сви су други кратковидни уми“; „Ја сам један који стварат могу“, „Над свом
овом грдном мјешавином, опет умна сила торжествује“. „И сви ови
грдни беспореци, по поретку некоме сљедују“. Његош је био просто фасциниран унутрашњом, хераклитовском полемиком свијета
и човјека („Свијет је овај тиран тиранину/ Он је состав паклене
неслоге“), а чему је допринијело и историјско вријеме у којем је живио, и његова улога, владике и пјесника, у свом народу.
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Савремена Црна Гора, распадом државних и идеолошких поставки у балканском простору, постала је полигон инферналних
сила изнутра, и хуманистичке реторике, споља. Стварност иде
својом логиком, непредвидљивом, ирационалном, а јавни дискурс безуспјешно „ствара“, непостојећу, демократску и бесконфиликтну Црну Гору. И у овом контексту, врло је симптоматично
одустајање од српског језика (језика, који је дао логос Црној Гори),
и пошто-пото „уграђивање“ црноорско, који нема ни азбуку. И тај
црноорски, који не кореспондира са стварношћу (памћењем), требало би да постане „службени“ језик Црне Горе, која „по службеној
дужности“ одустаје од полемичне истине унутар себе. Српском
језику, којим је једино могуће „држати (творачку) власт“ над животом, над противрјечностима, јер је језик памћења, духа, културе, требало би одузети власт (статус службеног), а црноорском,
који може бити само политичка конструкција, требало би дати
то достојанство. Намјера да се „преименовањем“ (црногорски,
намјесто српског), бесконфликтно ријеши језичка ситуација, само
говори колико је основна политичка интенција Црне Горе, леђима
окренута стварности. Увођењем црноорско језика, аутоматски
настаје хаос у језичком простору Црне Горе (у животу), који више
никакав устав, никаква демократија, никаква деспотија не би могла контролисати. Тражење „права“ црногорског језика, много личи
на тражење Сатанино у Лучи, да влада небесима. Из истог је ума и
ЦПЦ, која је изван цркве (није црква), а поткопава Цркву, и тражи
црквену власт, духовно и државно достојанство.
Ум власти, који се пројављује у Лучи, извире из „сведржног
ума“, који свим силама даје „правило бићу“, живот. И власт једног
ума извире из његове моћи стварања, а Сатанино тражење „владе“,
деструктивно је. Творац је „допушта“, јер је „бесмртни дух слободан“, али га суочава са „сјаном истином“, у којој он види да је његов
ум „кратак“ и узрок је његовог поринућа у вјечни мрак.
Не можемо не видјети у Црној Гори велику амбицију „кратовидих умова“ да детронизују конститутивне моћи – српски језик,
православну цркву, Његоша, који су дали Црној Гори логос, држање,
државност, достојанство, важност, лик. „О, сљепоћом опојена злобо/ Рат сте дигли на свемогућега“.
Постмодерно вријеме изгубило је смисао за Његошев логоцентризам, који подразумијева бурну онтолошку полемику и драматику унутар универзума и човјека. За идеологе постмодерне човјек
је изнутра „испражњен“, онтолошка креативност је немогућа,
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остала му је само могућност адаптације. Он може бити креативни потрошач, креативни еклектичар, креативни симулатор, креативни колекционар, „субјект ишчезава у објекту“ (Ж. Бодријар).
Постмодерну социјалну идеологију демантује стварност, ужасним експлозијама ирационалног. Друштвени пореци, који вербално изграђују демократију, људска права, слободе, плурализам,
вршећи, невиђењем, мрачан притисак на полемички логос стварности, нашли су се под изненадним ударима тероризма, и других
разорних сила.
Заслијепљени друштвени ерос, формулисан као „нова слобода Црне Горе“, види се у свјетлу ових питања која је Његош промислио, и посвједочио. „Свијет је овај тиран тиранину, а камоли
души благородној“. Заслијепљени, „кратковидни уми“, међусобно
се боре и сатиру, а „благородна душа, храњена огњем електризма“,
узраста у разумијевању и познању Слова, сведржнога.
Његош је у поезији прославио логос, логос библијски и хераклитовски. Логос и ерос, творачке енергије уграђене у саму основу
апсолутно полемичне стварности. „У њ ратује душа са тијелом/ У
њ ратују дуси с небесима/ У њ ратује народ са народом/ У њ ратује
човјек са човјеком“. Али, на почетку и на крају, Слово има моћ да
„из ништа ствара“, и да створено, творачким еросом, кроз хераклитовски полемос, уздиже ка познању „прве славе“.
***
Кад је већ у официјелно практичном функционисању успостављена
Црна Гора одвојена од свог поријекла, онда је нормално конструисати промијењено разумијевање Црне Горе, њене историје,
традиције. На српском језику, на којем је настала, то је немогуће
извести. Промијењеном разумијевању потребно је промијењено
име (језика). Али пошто је у духовном простору немогуће дјеловати
хируршки, није популарно, идеолошки инжењеринг, уз адекватне
допинге и анестетике, даје извјесне резултате, и нема већих проблема да му се обезбиједи шира подршка зависника. Посебно, ако
се за подршку добијају значајне државне стимулације, и уважења,
да многи без свог имена и значења, добијају значајне улоге у јавном
животу.
Нема ефикаснијег начина да се консензуално промијени идентитет, него да се промијени (име) језик(а), на којем је тај народ постао.
Кад се језику промијени име, језик губи моћ да очува примарна значења својих ријечи.
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Ко има власт над језиком, има и власт над животом. Ко, дакле,
стиче власт да сузи, деструише, разори темељна значења ријечи,
стиче власт да деструише, разори, унизи, потре и значење живота,
оних који су пристали на промијењено значење својих ријечи. Ко
пристане на промјену свог имена, пристаје на промјену свог смисла.
Кад се довољно исуши мозак идеолошком наркозом, од једног
момента, он прихвата апсурде, јер самостално више и не може
да функционише. У том стању изгубљеног унутрашњег ослонца,
утопијска представа („слободна Црна Гора без српског језика“),
постаје „реална“, јер може реално да ангажује, оне који су изгубили реално тло. Утопијски излаз, показује се као једино реално
ангажујући, јер је извршена реална деструкција разум(ијевањ)
а. Човјек у том стању постаје неподношљива фикција (претрпио
катастрофу духовне реалности у себи), и тражи излаз из свог
стања, да буде нешто што није. Бити оно што није, јесте излаз из
неподношљивог стања реалности, коју више не разумије. Када
се идеолошком деструкцијом и свакодневном наркозом произведе таква криза колективног идентитета, онда се промјена
имена (језика) нуди као реалан излаз из унутрашњег мрака и
неразумијевања.
Преименовањем имена (језика) производи се реалан онтолошки потрес, празнина у бићу народа, да је онда могуће приступити унутрашњој преради памћења, што је услов семантичке
деконструкције именослова, генетичких формула, конститутивних симбола, националних митова, а тиме и апсолутне деструкције
колективног памћења.
У промијењеној колективној свијести, дјелује механизам,
„савршеног злочина“. Зависници, над којима је извршена прерада
памети, и који су „утемељени“ у фикцији, остатке прве памети у
себи доживљавају као сметњу и препреку за „реалним“ остварењем
своје фикције. Тако, фикција, када се узме за „нову реалност“
добија стварну улогу да изврши, на личном и колективном плану,
деструкцију и деконструкцију реалне историјске свијести, и културног идентитета. Тако нам се дешава – укљансво, нешто што
је изван реалне културне идентификације (нема текста на нашем
језику), требало би да постане реални критеријум успостављања
културног идентитета, уназад и унапријед.
У планираној семантичкој деконструкцији, погледајмо шта
се збива са именом Црногорац, од кога би требало све да почне, а
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највише да се одузме. Традиционална семантичка идентификација
имена Црногорац, инволвира унутар себе име Србин. Црногорац
је насљедник косовског предања, косовске трагедије, завјета, „прве
(српске) славе“. Он је по Његошу носилац оне искре (слободе),
која је искочила испод косовског пепела. Његова (Црногорчева)
основна мисао је ослобођење, повратак „прве славе“ и слободе.
„Што се не хће у ланце везати/ То се збјежа у ове планине/ Да гинемо и крв проливамо/ Да јуначки аманет чувамо/ Дивно име и
свету свободу“. То је формула етике и етоса Црногораца. Иза оваквог разумијевања Црногораца стоји Вук Караџић и Иво Андрић.
Иза оваквог разумијевања имена Црногорац стоје Свети Петар
Цетињски, Кнез Данило, Краљ Никола, Марко Миљанов, Радован
Бећировић. Ови врхови ослањали су се директно на масив народног памћења и непосредног народног живота.
Сви поменути ауторитети, употребљавали су оба имена, и
Црногорац и Србин, за исте људе и за исти народ, зависно који се
семантички слој акцентује.
У планираној семантичкој деконструкцији, из имена
Црногорац, требало би да се елиминише темељни семантички слој
везан за име Србин. Нови Црногорац би требало да се ослони на
ништа, и да крене од никог, да би био оно што је себи смислио.
***
На крају, поставља се питање, како „црногорска култура“ може да
постоји – с Његошем, без Његоша, или, против Његоша!? Ова су
питања, намјерно или ненамјерно постављена, пројектованим „новим културним идентитетом“ Црне Горе. Постављена су посредно,
подмукло, иза паравана, а на њих се мора одговорити отворено.
Они који помажу пројект тог „идентитета“, вјероватно и нијесу
свјесни, каква су све питања поставили, које би одговоре морали
дати, и на какве посљедице би могли рачунати.
Пројектанти овог „идентитета“, највише би вољели да се
ова питања не постављају, а „пројект“ да се остварује. Али, то је
немогуће, као што је немогуће ложити ватру под лонцем, а да се
вода у лонцу не грије. На овој тачки, питања везана за проблем
„новог црногорског идентитета“, враћају се пројектантима. Од начина одговора, показаће се, да ли су пројектанти „идентитета“, и
његови извођачи – једни исти. Ако су исти, апсурд пројекта на терену, примораће их да уђу у разговор, у полемику – а, ако нијесу
исти, извођачи ће пренијети одговорност на пројектанте, што, из238
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гледа највјероватније (нема разговора, полемике, пројект треба извести!).
Преко живог Његоша, и преко живог народа, за кога је његово
дјело живо, свјесни су сви у (полемичком) сукобу да је то претешко
извести, и да је у том сукобу улог Црна Гора, онаква какву народ
носи у свом памћењу.
На прагу смо потпуне конфронтације, са разорним притиском на конститутивне матрице културног идентитета народа у
Црној Гори, чији је Његош најмоћнији израз. Конфронтација је
већ наступила, и она се све више збива у дубини прећутаног, у
ослушкивању дубине и сложености могућег катастрофалног судара, у предвиђању безболнијих варијанти. Ако пројект крене отворено да се бори са стиховима који држе Црну Гору, наћи ће се
у тешком положају. Јер, показаће се да би стихови, повезани директно са тајном живота, могли опет да ангажују огромну народну
енергију. У том сукобу сам би се пројект „офирао“ да му је једина
намјера, директно разарање културе и бића народа.
Друга варијанта изгледа вјероватнија, која има своје искуство
још од времена комунистичке пропаганде, а то је – компромитација
културне традиције којој припада Његош, препадајући народ да је
„дошло ново вријеме“, да је „створен нови културни сензибилитет“, да они који се још држе Његоша, „живе у прошлом времену“,
да сам „Његош више није оно што је био“, и да, посебно, није оно
што његов народ мисли да јесте, па да и тај народ, који се тако држи
Његоша, није оно што мисли да јесте. И да му је, то што мисли
да јесте, „подметнуто“, да му је уграђена „вјековна заблуда“ коју
би требало тријезно да одбаци, прихватајући „ново вријеме“, „резултате новог читања свог насљеђа“, и напокон, „нови културни
идентитет“, који више не рачуна на оне основе, које су га држале у
„темељној заблуди“, вјековима.
Свакако, на најдубљем су испиту и провјери и Његошева
поезија, и народ који до те поезије истински држи. Од Његошеве
поезије је очекивати да ће довољно моћно покренути духовне
силе у актуелној полемици, с довољно издржљивим темељом, у
афирмацији културног идентитета и континуитета, а да ће народ,
првенствено људи културе, пројавити довољно снаге, да кроз сложену полемику, и стваралачки чин, понајприје, посвједоче своје
животворно памћење и упућеност у савремену културну и друштвену проблематику.
Који мисле да се „културни идентитет“ може развијати без
присуства Његоша, или његовим „ревидирањем“ – од културе (која
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по природи ствари, подразумијева слободу, памћење), захтијева
да се одрекне од своје (слободне) природе, и да постане, проста
служавка. За пројектанте „новог културног идентитета“, показује
се из приложеног (понашања), најприхватљивији статус културе
јесте – служавка. Она би требало да ради шта јој се нареди, и како
јој се нареди, јер не одговара култури (себи, није одговорна за оно
што ради), него свом налогодавцу (оном што није она). Ако се ово
потврди тачним, показаће се, што смо најављивали, да је званична
култура у Црној Гори, маскирани политички (полицијски) одред,
који има задатак да убије културу.
Не пада снијег да покрије бријег. Политичко невријеме указало је на „многе трагове до пећине“. Многи су у овом зловремену
шиљили оловку да пишу, па кад су видјели блијед траг, оловку су
замијенили политичком палицом.
Који су поставили „остварење новог културног идентитета“,
нијесу рачунали да ће се отворити питања разумијевања културе, на конкретном терену. Ако је култура служавка, онда се она не
удостојава никаквог питања (о себи), она је оно (њен је идентитет)
што јој каже њен господар. Ако се у посљедњој полемици покаже, да култура није служавка политике, онда ће она, да постави
питање смисла политичких захтјева, и да их суочи са суровим бесмислом – показаће се да иза политичких захтјева, „новог црногорског идентитета“, стоје краткорочни разлози саме актуелне власти,
који рачунају са разарањем духовног и културног темеља Црне
Горе, гдје би Његош био капитална жртва.
Јер, ако Његош, не може (што је очито) да стане у „пројект новог црногорског идентитета“, сам пројект директно показује своја
карикатурална ограничења и деформације, неразумијевање свог
апсурда. Ако „нови црногорски идентитет“, не рачуна на Његоша,
онда он рачуна са директним насиљем „фикције над стварношћу“,
јер је Његош стварна духовна и културна основа Црне Горе. Ако
„Црногорски идентитет“, рачуна на неког „реконструисаног“
Његоша, имаће тешких проблема са Његошевим читаоцима, правим (и правним) насљедницима, мјеродавним тумачима, са свим
који га воле онаквог какав он јесте. Ако „нови црногорски идентитет“, рачуна да буде изведен „против“ Његоша, отвара директан
сукоб у Црној Гори – за и роив Његоша.
***
Најбоље би било да га нема. Тако мисле савремени Црногорци, који
не подносе Мисао, Темељ – Његоша. Пошто га ипак има, најбоље
240

Њ���� � ���������� �����������

би било направити од њега некога, ко није он. Некога Његоша,
који више није Његош. Оставити име, а испразнити суштину.
Показаћемо Његошу, нешто што он није знао, и убити га на начин
који му није познат, и осветити му се за његову умну надмоћност
која је „геноцидна“. Његов ум се пео у висине, гдје више нема
људскога живота. Он је захтијевао од човјека оно што не може
да издржи. Захтијевао је и налагао нам крст, иако је знао да смо
„слабостима с земљом привезани“. Платиће нам, не само за умну
надмоћност него за његово узалудно, романтичарско, хришћанско
мучење за човјека, за Бога, за своје племе, за Црну Гору, за Косово,
за српство. За крвожедне фикције, које вјековима растржу душу
својих религиозних читалаца, хипнотисаних његовим деспотским
умом. Те фикције ћемо преселити у виртуелни свијет, и одморити
се од њих, од историје и митова. Понашати се као и према другим ријечима, које су изгубиле прво значење. Ријечима које више
не обавезују првим, ретроградним значењем. Којима је високо
значење давала само човјекова наивност и незнање, вјера у оно
што стварно не постоји. Преименовање је у моди, и у практичном
је интересу сваког новог Црногорца. Да би се оспособили за нови
живот, све наше би требало да прође кроз преименовање. Сваки
нормални појединац, који, дакле, схвата о чему се ради, требало
би да прође кроз преименовање, као кроз неко ново крштење, да
би био оспособљен за нови живот, ново разумијевање свијета.
Најефикасније преименовање је кад се прво испразни смисао свога
имена, онда се празно име без унутрашњег отпора лако преименује
и интегрише у нови именик без обавезујуће суштине. Идеално би
било да тако учини сваки појединац, посебно сваки, новој Црној
Гори лојални Црногорац. Да више и није јединац, него ангажована
бројка, надахнути градилац космополиса у коме неће више никад
доминирати један језик, један народ, једна истина, један бог, једно
памћење, један темељ. У космополису кога ми градимо, иако са
маргине, нема доминације ниједног имена. Име обавезује, убија. У
космополису ће доминирати лакоћа (не)постојања, гдје ће човјек
своје неподношљиво реално стање, замијенити својом, слободно
изабраном сликом, слободно изабраном памећу, слободно изабраним језиком, у ком више неће да спроводи терор ниједна истина.
Произвешћемо стварност која више не производи стварне болове, Живот из којег је протјерана мисао о смрти.
Тај виртуелни свијет сањали су многи идеалисти и утописти,
али је сада нама постао реално доступан, и реално остварив. Вир241
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туелним животом фасцинирана је нова Црна Гора, која је уморна од реалне историје, од стварне митоманије, од крвожедног
памћења. Једини начин да се ослободи од ретроградног насљеђа, од
неиздрживих противрјечности, од стварног живота, који је постао
неразумљив, мрачан, опасан по живот, по човјека, по државу.
Шта су уосталом ријечи, ако у себи немају могућност да изграде и оно што стварно не постоји. Стварна могућност ријечи је
и остварење фантасије, фантасмагорије, фикције и фантасморије.
Измишљена стварност је савршена, јер савршено лако може да се
мијења, као на магичном екрану, да се пребацује у ништа кад досади, и више ништа стварно не може да боли. На крају, зар ниша
није лијек од свега и свашта. То је једини начин да се ослободимо
тежине Његошеве мисли, да изиђемо из његових неподношљивих
антиномија, да се ослободимо његових захтјева и завјета, да
изиђемо из стварних противрјечја савремене Црне Горе.
Доста је Црна Гора робовала владикама, владарима, Ријечи,
уму, историји, Косову, Ловћену, Богу, небу и земљи.
Вријеме је да се одморимо и од живота.
Тако мисле Црногорци, без Његоша.
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Mатија Бећковић
ЛеЛеК Мене
Суза моја нема родитеља
Његош
Боже раи, немам веће чуа
Но шо ишу ослије Њеоша?
На врху је само јено мјесо
И ника се неће уразнии
А орему ниђе краја нема!
Ника није било јене лаве
Да је мола јаче замануи,
Ни ће ика бии љуцке уше
Да ће моћи убље заумии,
Покренуи велику осијеч,
Себе и своj наро изусии
И у ријеч а може окрии
Оржаи и окријеии!
Само челник има ша а каже,
Она каа све ек реба рећи.
Срокрилим, рвим ријечима,
Прволиком невином рвином,
На наречју љешем о живоа,
На коме је Госо свије сваро.
Док немаше руоа језика
На коме је о боље речено!
Ша ће ново ако имаш саро
Прије себе и нас наисано,
Које и је свак нааме знао,
Па се можеш риружи рецима
Исе јесме исим ријечима
И сузама на исим мјесима!
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Коме реба каква руа књиа
Тај и није из ово нароа!
Ко је јено а саа је руо
Нико не зна ша ли ће још бии
И своје је мрве оубио!
Ку с Њеошем ослије Њеоша?
Да онако није зармио
Моли бисмо муца исочека!
И нијесмо амо убјежали
Да живимо ни да останемо.
Није нама гроб земље – имање
Толико смо с обуће отрли.
Нијесу нам грсти прље – њиве
Ђе не може родити ни ручка.
Толико смо о врату носили
Да на своје мртве усипамо.
Толико смо под нокте имали
Кад у овај утек ускочисмо
Уским путем с великим бременом
Да својијем језиком зборимо!
Није нама тор репова – живо.
Нити кото качамака – жито,
Сламка сламе и струк траве – пића,
Конак дрва – дрвљаник и гора.
А навиљак држгоре – мрчава!
Камен у дом – начин и мобиље,
Дивокоза – мал, рогато благо,
Кош – житница, крошња – окутњица,
Капа зрна – фрут, род и година!
Није за нас бољиглава – цвијет,
Суза воде – извор, цурак – поток.
Подланица – поље, плеће – вјера,
Стега – закон, гудуре – слобода,
Прaва рука – највећа вјештина,
А оружје – пчеле и камење!
Прамен магле – небо, пут – стопаник,
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Двије сабље – војска и род народ,
А педесет крша – отаџбина!
А камоли да је пут – путеви,
Вјера – вјере, а народ – народи,
Вода – воде, а цвијет – цвијеће!
Све је у њој једно и једито,
Једнопоно, цијелац, унина,
Препунано смоле и натоке.
Tу множине никад није било!
Нијесу нам њедра шљива – воће,
Низ јагода, ћуба с трешње – стима,
У Котор их на комад продаје.
Ни постеља – обојак на уво
Прије но те гранама покрију.
Нит је наше јело – цркавица,
Дивљи шипак за славу начињеш.
Ђеца једу о глади зидове,
Млади камен и квасне литице.
Наша мука ваља за причешћа.
Нити су нам међаши – границе,
Чију сваку стопу с једне стопе
Дужим прутом можеш одбранити.
Шта ће међе када нема земље
Но дубимо да нас више стане
И сандуке усправно спуштамо!
Нијесу нам катуни – градови,
Ни шанчеви – куле и дворови,
Ни мишаре и мегаре – куће!
Нијесмо се за ово рађали,
Ни живјели, нити умирали,
Ни гинули да би сачували
Што нам нико не би ни узео!
Како ли су људи двобојаши
На пушнице спали поземљуше?
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Откуд витез да виси о гори
Ђе се росом са лишћа умива,
А кошуљу на мравињак држи
Да се тако од вашију брани?
Људурина у скит без прозора?
Горостасник у потлеушицу?
Гороломник у трулој утврди
Ђе му киша пада у кашику?
Поглавари у дубирозима
У малени бивак ко лобања
Да би сваки мого упртити!
Какви су то кућићи без кућа,
Дивногорци, племићи, властела
Што још није куће начињела
А није им ни једна довољна!
Богатство је наше неђе друго
И чека нас кад се поврнемо.
Мјесто ствари – носимо утвари.
Што имамо – то нам је за пута.
Ође ђе се рађамо и мремо
Ту смо само од данас до сјутра
Ево пешес стотина година
Вазда спремни да се поврнемо!
Турчин оде окле је и дошо
Па на својој земљи сада клања.
Њин Падиша мртав кући дође,
А наш Царе из гроба не уста.
Не одосмо намо ни онамо.
Полумјесец више нас остаде.
Крст на Небу никад не изгрија.
Остадосмо у збјег без Турака.
Пећине нам постадоше куће.
Сад је наша домовина свуда,
А коме је свуда – он је нема.
Шта ли може бити жалосније
Од изгнаног војника и краља?
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Ђенерал је сличан посилноме,
Ко је који само они знају.
У њихова права и чинове
Једино се они разумију.
Само они којим наређују
Знају шта се одиграло с њима.
А што дуже живе изагнани
Све су гори и неприроднији
И све их је теже објаснити.
Бродоломник на пусту острву
С навикама прије бродолома.
Са оружјем из оних времена,
С чиновима поражених војни.
Са потпором срушених престола,
Са заплећем несталих држава
И правима из бивших закона.
Под заклетвом Цару кога нема.
С траговима велике несреће
Која их је овамо довела.
С захтјевима, ставом и надама
Као да се ништа није збило.
Ту чекају на обнову Царства
И заузму пријашње столице.
Ко царевић у просјачке рите
Што упорно тврди да је царев,
А сви му се смију и спрдају.
Што се више љути и заклиње
Све му мање и теже вјерују.
Тога двора више ниђе нема,
Неки кажу – није га ни било,
А сви знају да га неће бити.
Сваки други крај је погинуо!
Он једини за то није чуо!
Вријеме је понајдубља вода.
Најгоре се онај утопио
Ко у његов котловар потоне.
Вртивода та кога насвоји
Задовијек неће изронити.
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Кад изрони – грдан га израња
Вас га свијет прстом показује,
Ко пепео минулих времена,
Као слику некадашњих људи,
Ко остатке несталих свјетова,
Ко привиде и живе мртваце.
Црногорце таман ко да ваде
Са дна давно потонула брода.
Још у Црној Гори и некако
Ван ње, ниђе овакве племиће
Нити ико памти, нит признаје!
Још се крију по земуницама
Одметници, остаци те војске,
И без вођа и без свештеника
И без циља и без противника,
На вријеме не обрћу главе!
Пребјеглице то су под оружјем,
Лакосани ко сви одметници,
Живе на стрек, вазда обувени,
Мру стојећи, добро потпасани,
Ко у збјег се облаче и хране!
Недирнути и неопозиви,
Неоспорни, неупоредиви,
На свијету од другог свијета,
Утонули у своје свјетове,
Нит што чују нити разумију,
Што постоји за њих не постоји!
Посвећени, љути, задивљали,
А докони, строги и свечани.
Утврђују вјеру и врлине,
Окрепљују снагу и памћење.
Само стрепе да не побораве
Зашто су се овамо обрели.
Ко то сметне – име промијени,
А с именом каприц и светиње!
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Зло – зло није кад није највеће,
Нит је велик од ког има већи.
За највеће зло и једино су
И потребни највећи јунаци.
Највеће смо зло ми измислили
Да имамо кога побиједит.
Опјевали битке и јунаке
Да бисмо се на њих угледали
И гинули за те свете слике
Чувајући да се не погасе!
Ђе су свеци вође сем на Небу
И у овом мушкоме постригу?
Који владар иде земљом ноћу
Сем Светога Петра Цетињскога
Који мртав још дере опанке
И у ћивот пржину уноси?
Коме паства прилаже чарапе,
А осам га Владика пресвлачи?
Је ли који владар икад иђе
Са клетвама земљом управљао,
Да му сваку Господ услишује,
А Небо му не прима гријеха!
Ђе је друго свака кућа – братство,
Није братство – него династија,
Нит су браћа – него засебници,
Нит је кућа – него испосница
Ђе још чоек живи изнад себе!
Није ово земља него Небо,
Ђе је земља поизнад облака?
Сем ако је најпрва на земљи,
Да је земља а да је без земље!
Није небо но обуцак неба,
Колико смо из ропства истргли.
Нема неба које је чистије,
Само да је још и земља таква!
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Шта је Ловћен до Гора Отаца
С које наше Небо отпочиње?
На коју се сви по једном пењу,
А Цариград по ведрини види.
Шта Цетиње него свети престо
Ђе кандило неутјешно цапти
На костима цијела народа?
Шта је Острог но олтар те цркве
Ђе највећи видар црногорски
И Острошки Чудотворац служи?
Шта Косово но жртвена порта
Ђе је сваки од нас погинуо
Давно прије но што се родио!
Откако су у велике горе
И велики људи ускочили,
Надмећу се људи и планине
Ко ће прије Небо дотикнути!
Уске горе суве и високе
Ђе се мора играт дупло коло,
Пети једно другом на рамена,
Мјеста има само у висину!
Неботици онда постадоше
Кад су горе саме наставиле.
Зато такве лавре нико нема,
Зато нас је мука раздвојити!
Отуда се тако наличемо
Као да су прво дошли људи,
Па су уз њих литице порасле,
Зато их је греота дирати!
Јер ако је Ловћен – од ловити,
Од катуна – Катунска нахија,
Од ријеке Цетине – Цетиње,
А Биљарда – соба за билијар,
О Жабљаку – да не говоримо...
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Чему онда велики постови,
Виши образ, сретњикање рана,
И дар суза и огањ подвига,
И култ носа и псовање с коца
И несрећа испред свих времена?!
Племе моје над свим племенима
Ђе је вјера с историјом једно.
Нема вјере да је природнија
Ни са мање приче и молитве.
Не молиш се него захваљујеш,
Господ ти је све сам даровао.
Не можеш му ни то одужити,
А камоли да још нешто иштеш.
Шта ти треба – зна боље од тебе,
Онај кога подсјећат не мораш.
Црна Гора – име манастира.
Црногорци то су црнорисци
Што манастир служе црногорски.
Подвижници чисте љуцке вјере
Из пркоса љуцкога рођене.
Чрногорац – чин је и титула
Некадање Душанове свите.
Преткосовски витез, чоек с двора,
И по томе колико их има
То је много за име народа!
Нема тако озбиљна народа
Који нема ђеце ни ђетињства.
Шта ће ђеца у војнички табор,
Ко би ђеци дао левор за пас?
Ту је испод части – потрчати,
Недостојно чоека – сагнут се,
Није љуцки – радоват се чему,
Мож се само јаду насмијати.
Не ваља се ни сјеђети грдно,
А ко сједи – ту никад чоека!
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Залогаје ко бира – несој је,
Ко се водом поспе – поливаћ је,
Коме мрва испане – зијев је,
Ко то не зна – зијев од зијева!
Ту о јелу ни гладни не зборе.
Без мрштења љубав не помињу,
Све су боје сем црне – жалосне,
А шарило и сјај – јад и чемер.
Најгори је ђак – таки и чоек,
Свака брига сем опште – бач трице,
И све друге жеље – шака јада,
Ко друкчије мисли – купи труње!
Сваки мисли Душан је ил Милош,
Бан ли, Деспот, Сердар или Жупан.
Због великих брига које брине
Свакоме се чини велики је!
Доста их је – са главе на главу,
С дима на дим – има их довољно,
Чувенијех – нико нема више,
Напољу су – вазда у већини,
Појединце – не мож избројати,
Но заједно испадне их мало!
Висине су на којима живе
Ко почасни положај схватили.
Горња земља – њина је титула,
С тога трона са свијетом зборе.
Још умије сваки побројити
Црногорце и мртве и живе.
Откад – докад који је живио
И каква је који коме својта!
Кад их питаш: Колико вас има?
Наљуте се или кажу: Доста!
Колико је нестало: Мнозина,
А код куће остала: Достина!
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У шуму су одбјегли: Масовно.
Погинулим: Нема ниђе броја,
Нико није главе износио!
Заробљен је: Више него један,
А издао: Ко је жив остао!
Мучили их: Ко Нико Никога!
Живјели су Некад: Као Икад!
То је било све: Онда па Онда!
Кад смо прву чалму угледали
Од тога се још у сну трзамо.
Други људи, други Бог и раса,
Све на њима друго и друкчије,
Друге слике прије негледане!
Тада смо се сјајно испољили
Себе и свој простор доказали,
Кад је био вакат и прилика,
Када друго није било исто!
Како сада да се докажемо
И на себе да се надодамо?
Тако би се једино спасили,
Ако би се икад било живо!
Све смо лакше с њима разумјели.
Нијесмо се никад двоумили,
А имали и кривца и наду.
Главица је наша останула,
А чука је што су освојили.
Камо среће да су останули,
Што нијесмо не би никад били
Туцибраћа и оцокољићи,
Што не може – не би никад могло,
Та истина већа је од других!
Пет вјекова трајала је битка
Започета на пољу Косову.
Најпотоњи косовски јунаци
У Црној су Гори изгинули.
Косовски је јунак задњи био
Вукалица Шуњов из Роваца.
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Последња је косовска вечера
У Крушевцу црногорском била.
Косовска је битка завршена
Тринаесте – заузећем Скадра.
Све је општом смрћу освећено.
Најприје је само Вук издао,
Најпослије једини он није.
Један никад не може издати!
Какво нам је име и судбина
Ако Царства никад није било?
Ко смо онда и зашто смо ође?
Што кукамо ако смо одовле?
Носимо ли црно око главе
Или око мозга деравију?
Зар нијесмо са овог свијета
А ни за то немамо доказа.
Које ли је име те болести
С којом овај народ претрајава?
Зар смо тако на смрт занемогли
Да истину знати не можемо?
Ил можемо али нам не треба,
Истина је најгора утјеха,
Стога смо се с њоме посвадили,
Зато смо се од ње удаљили!
Зар је свети завјет због кога смо
Пет вјекова на ватру ложени,
Мијешали зубе и мозгове,
Пекли душу, прси истављали,
Тик и трзај, мимика, гримаса,
Сан, грозница, зграна из дјетињства
Или неког другога живота,
Предавана са оца на сина,
Да се од ње оздравит не може?
За једног су питали: Шта му је?
Веле: Ништа, он је Црногорац!
Судбо ниска духа високога,
Шта ли мисле да су а шта раде!
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Страшно ли је гинути за пораз,
Горд на оно због чега умиреш,
За побједу правде а не људи!
Ко не гине онда кад не мора
Сада туђу повјесницу учи.
Да се није бој ни један био
Било би нас више, али кога?
И било би боље, али коме?
Задужбино и крстионице
Међу Римом и међ Цариградом
Ђе подивља калем правовјерни!
Сад се тице изнад тебе боје
Да камене не шкљоцну вилице
Проклетије да их не изију!
Моја црна и све црња Горо
Нема већег несмисла и жртве
Него твоје – за завјет залудњи.
Страшно ли је што те више нема,
А страшније што и сад постојиш.
Тешко оном који је открио
Сву биједу твоју и суштину
И постао већи Црногорац.
А још теже оном ко се надо
Да се нешто друго може бити,
Кад ничега другога и нема!
Од када си на живот пристала,
Себе и свој подвиг надживјела,
Живот ти је највећи душманин,
Нада нема љућег противника!
За добро си слаба, инокосна,
Али за зло најмоћнијим равна.
Ни највеће земље и народи
Злу нијесу више приложили!
Све је некад са Богом почело
И због Бога и с помоћу Божјом.
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Све је било у Божјим рукама.
Небо нико није промашио.
Свршило се да ни Бога нема,
А једино Небо не постоји.
Наши преци Бога су виђали,
А ко данас прича да га виђа,
Не виђа га – но су му причали.
Ко вјерује да га је видио
Сувишан је па таман и да је.
Залуд би га више и гледао
Кад сам себи чоек не вјерује.
Тужна ли су ђеца бивше славе
Причају нам туђе доживљаје!
Руски Царе и његово Царство
Свједоци су да смо постојали.
Сви ерови, дерови, перови
Шта су према Великоме Књазу?
Шћепан Мали лажицаре руски
Ђе је дошо но у Чрну Гору?
Откад смо га чекали и звали,
Подизали чашу за Русију,
Више него Бога помињали!
Кад се тамо ми не иселисмо,
Свима су нам племство признавали!
Дође лажни кад не мога прави,
Ми га као правог дочекасмо!
Зар је прави који не долази?
Ова земља није била лажна,
За Цара је доста Црна Гора!
Вас је Свијет она привлачила,
Јер је Нешто шћела без Ичега!
Сузо моја све си запамтила,
Па сад живиш од оног што памтиш.
Докле памтиш дотле и постојиш.
Не живи се са таквим памћењем.
Нит се може промијенит игда
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Ко не може изумити ништа.
Прави ће ти крај онда наићи
Кад све примиш, схватиш и опростиш
И старе се исправе неправде
Под некијем новим тиранима!
Умрла је стара Црна Гора
И без ње се муче Црногорци,
А никако да и они помру.
Помријеће, но ће прије тога
Себе и њу мртву обрукати.
Да је снове своје послушала
И нестала са својим свијетом
Пуна снаге и вјере док бјеше,
Не би сада била мртво слово,
Престигнута мисо, бивша нада,
Страна ријеч и лажно острво,
А ми мудре луде свете вјере,
Но изворник бистри и жив камен.
Родио се задњи Црногорац,
С два имена – а сад без имена,
Малог раста, од страха напредан,
Брке брије, иде у цивилу
Да свак не зна ко је и окле је!
Најсрећнији када му се каже:
“Ко би реко да је Црногорац!”
За њега су криве Црногорке
Што нијесу престале рађати!
Остале су саме у брдима,
Безродице, чаје, бездомице,
Оглувљеле и ослијепљеле,
Душа им је одавно у рају!
Испразни се и сан и истина.
Сваког можеш водити доктору.
Преселити све на једно мјесто
И смјестити све у исту кућу.
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Ненавикли да буду слободни.
Неспособни да буду докони.
Срећни само с оним што немају
И не знају смисао богатства.
Тако оста заборављен стражар
Који чува оно чега нема.
А од свега над чиме је бдио
Једино је он преостануо.
Поражен је ко признаје пораз
Зато нико нас не побиједи.
Нестаћемо непобијеђени
Са временом само завађени.
Сад живимо од тог – ђе живимо,
Од тога смо подвиг начињели!
Није било ђе смо – но зашто смо,
А од ђе смо – завјет начињесмо!
Ако немаш зашто умријети
Нијеси се требао рађати.
Ако не знаш што си се родио
И за праву смрт си закаснио.
Циљ љуцкога живота је нешто
Због чега ћеш живот презирати.
Ком је живот највиша светиња
И све оно због чега се живи,
Све то није достојно живота,
Због тога се не мораш рађати!
А ко год се роди без разлога
Без разлога мора и мријети.
Свак се ође с разлогом рађао,
Знао шта ће с животом и смрћу.
Једино је то достојно људи!
Тад се добро знало и памтило
С којијем смо позвањем створени.
Није било ове пуцибруке
Ни толико сувишна народа,
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Који не зна ни шта ће на земљи,
Ни ко га је ни зашто створио.
Рађају се и жале да умру,
А не знају ни што су живјели!
Шта ће људи толики на земљи?
Идеја је љуцка понижена!
Свака вјера тако ће пропасти.
Сваки смисо ту ће пострадати.
Велике је тајне вазда знало
Мало људи – и док их је мало
Онда сваки мора бити прави.
Кад су прави – доста их је мало.
Шта ће овај божји гамиз људи
Као нека нова врста муве?
Чему служе слијепи народи?
Скоро ће их и запрашивати!
Шта ће ствари толике свијету?
Ту се љуцка вјера загубила.
Зар нијесмо сваком доказали
Да се може живјети без свега?
Све би трање требало саждити,
Сваку џиџу, маму, беспослицу,
Која љуцку разоружа душу,
Док се опет вјера не помоли!
Тешко оној земљи и народу
Ђе је више хљеба него вјере,
С мало хљеба и са доста вјере
Чоек може чоек постанути.
Шта је било љепше од пустиње?
Близу ли је Богу и истини,
Пуна ли је снова и звијезда,
А ничега осим људи нема!
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Нема ништа боље од камена,
Природније, чвршће, потпуније,
На шта би се мого ослонити,
У што би се могао заклети.
Вазда ти је камен на истоме
Ни назатка ни напретка нема.
Творац би га позно да га види!
Са каменом немаш бољоглаве
Од њега се застиђети нећеш.
Од прије је живота на земљи
И с највише права на њој стоји.
Најприје ће камен у рај ући
Ниушто се умијешо није!
Чим су чоек и камен заједно
Нека вјера мора се родити.
Кад насамо нађеш се с каменом
И прислониш чело на камење
Лако би се мого скаменити.
Нема ништа за чим би жалио
До камења ко се уздигао!
Два камена кад узмеш у руке
Са њима је најлакше проклети.
Само оно што се скаменило
Претећи ће од свега на земљи
И никада пропанути неће!
Једино је Бог напредовао
Од пустиње до Духа Светога!
Нас у своме мраку оставио
Недостојне његове мудрости.
Крварину да му подносимо,
Гладно коље хранимо главама,
На побјеник и на превратиште.
Поклониште и побијалиште.
Сва поклања, плиме и помуте
Нама више срећу не доносе,
Нити милост на ово просиште.
Ми Вишњега достић не можемо.
Докопо се Неба и Ведрине,
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Што старији – све од краја даљи!
Ми до смрти – све мање година!
Завађа нас Небо – Бог не мири!
Залуду смо у крст увођени.
Доспјели смо себи иза леђа
И без вјере опет умиремо.
Нестанак ће бити ко настанак.
Будућност је остатак прошлости
И биће је докле прошлост траје!
Још су само саране остале
Од онијех славнијех времена.
На жалбама може се зазрети
Присјен оног сјаја и љепоте.
Под барјаком и капом с облистом
Још понеко пред мртве излази.
У читуљи све су нам новости,
Ту излазе слике црногорске.
Требало би имена давати
Оног дана када чоек умре,
Свак би имо какво заслужује!
Од потреса камење пострада,
Од смрзлине и дрво нацикну,
Раснова се језик и вријеме,
Вјечност прође, измаче судбина,
Извукосмо најкраћу сламчицу,
Свако срце показа пуклине,
Сваког можеш бројат у тројицу!
Никада нас није више било,
А да ниђе ни једнога нема.
Наш је уклин: не зво се именом!
Ни клетве нам нијесу остале:
Жњео рње изна клука змија,
На роб Божји Парика е клео,
Анаењак сабљом е заклао
И сријелом мором роморио,
Па ни јеан крса не очеко!
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А од тога ниђе ништа нема!
Шта сироте сабље и стријеле?
Сабља једном мане па те нема,
А ова је сабља довијечна!
Ми за ово немамо ријечи!
Колико је вијек коракнуо
И времена на вријеме пало,
Толико нам мозак изостаје!
Па о лову – као о Косову,
О досади – као о Голготи,
А на жалби портира и жбира
Помиње се мишца Милошева,
Троши наше најмилије име!
Нико није оно што је био.
Најгоре су прошли Црногорци.
Црногорци – само Црногорци,
А с том струком више посла нема.
Поносни су јер су Црногорци
То се рађа, не зарађује се!
Доста им је што су Црногорци
То се чува, а не постаје се!
Све што бива шта је при ономе
Што је некад бивало и било?
Што је било ко да није било,
Камо среће да није ни било!
Нити има новога живота,
Нит се може завршити стари.
Нити може постат нити престат,
Ни да буде нити да не буде,
Она не зна ни ко је ни шта је,
Постоји ли ил је вјеровање?
Срећни сине од несрећне мајке,
На несрећи општој ко се срећи,
На раскућу ко кућу окући,
Никада му неће бити срећна,
Да је срећна била би чија је!
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Ко пристане да је роб и слуга
Никад добра слуга неће бити.
Свако ће јој неку ману наћи.
Кад се лиши вјере сиротиња,
Одрекла се онога што има
И постала пука сиротиња!
Онда јој се лако одрећ свега
И за мале паре све продати.
Од свега јој само преостане
Нешто мало подуже цријево
Од голците глади издужено!
Да је неко други ко ми што смо
Ко би му се од нас слађе смијо?
Ко ли би га више презирао?
Ко би боље то од нас умио?
Замислити себе не можемо
Као оне с којим се спрдамо,
А више им но себи сличимо!
Да је ико што и ми чинио
Само ми му не би опростили!
Боже, да смо иоткога јачи
Били би му највиши крвници!
Прво бјеху људи и јунаци,
Па синови људи и јунака,
Па унуци
И бијеле челе,
Па све даље
И даље
И горе
Од негдање славе и јунака!
Бјеше храбра,
Слободе иштућа,
Непокорна,
Витешка
Па Черна,
На крају је постанула црна,
А црна је јер је саждевена!
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Црна црна црна
Гора гора
Црна Гора
Све црња и гора
Док постаде црна, Црна Гора!
Црна Гора –
Да нема куд црња,
Црна Гора –
Да не може гора!
Да нас не би свијет не би знао
Да постоје горди конобари,
Подворници с хајдучким брцима,
Подајници с чонтом међу очи,
Превјерице с коротним капама,
Преливоде с дигнутим главама,
Подрепнице усавардачене,
Поносници постељоиздавци,
Планинштаци смрштени ласкавци,
Подложници гласни јапајајци,
Поткожници с крупнијем грлима,
Празнозбори немаништеници,
Крбурани с глатким ријечима,
Придворице које подмигују,
Испршени кицоши што просе,
Обретници и покајаници,
Једноумци и задуженици,
Букалице тморе ћаскалице,
Набурена космата цуњала,
Издајници у народној ношњи,
Нејакима не дају преда се,
Пред јакима са главом пода се,
Мрдочели припузни подљуди,
Кезизуба небраћа, одљуди,
Уз гусле ће молбу поднијети,
Двострук оро ко чочек играти,
Ђецу вјешат а власт поштивати,
Молећи се Богу дволичити,
Лелечући нешто шићарити!
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Сва је наша прича допричана.
Никаквога продужетка нема.
Нит се може нов почетак наћи,
Нит је ваља препричат друкчије.
Задовијек са њом је свршено.
Преци за нас немају завјета.
Њихово се домислит не може.
Са нама је њима угашено.
Они су нам одиста очеви.
Ми нијесмо њихови синови.
Постали смо као луда ђеца
Свак нам може бит отац и вођа.
Да нас има –
Као што нас нема,
Да можемо –
Ко што не можемо,
Да хоћемо –
Као што нећемо,
Да све није –
Онако како је,
Да је дао Бог –
Као што није,
Па да јесмо –
Као што нијесмо,
И да није било –
Као што је,
И да оће бити –
Ко што неће,
Тако би се наново родили,
Име и црн образ осветлали!

267

Ранко Јововић
БоЖе УСКРСа
Једном прогнани са Неба
Бићемо прогнани и са земље, Владико
Код неба без Неба
Код земље без Земље
Код Косова без косова
Код Милоша без Милоша
Код Себе без Себе
Помоз’ Боже јанијем Србима
Моли се Владико
Подвикни Господару

онаЈ анТиЧКи КаЛУЂеР
Онај антички тип
Онај тигар
Час крштен
Час некрштен
Онај антички
Онај антички калуђер
Што му соко
Писмоноша од Господа
Облијеће
Око главе
Она најљепша глава
Од Олимпа

ПоРУКа
Његош је човјек од Сунца
Трагично Сунце
Све је притиснула тама
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Ја сам човјек од таме
А ти си Љубав

шТа Је ЧовЈеК БеЗ ПоДвига гоСПоДе
Мало је старих Црногораца на свијету
Уопште мало је рођених Срба
Остало је распршено по збјеговима
По периферијама великих градова
Продају, нуде част, цигарете, помаде
Пертле и свакојаке ђинђуве
А понеки црну, турску траву
Звану куга.
У Горском вијенцу још крваре, зборе и творе
Косовски прваци и премудри Божији свештеници.
Старих Грка и нема
До у Илијади
Можда у Хелдерлиновим усјевима-виноградима.
Руси – чувени Царски народ
Људи од части и Оружја
Пјесници у сваком подухвату
Пјесници и у злочину
Још памте само у пламену
Толстоја и Достојевског.
Што рећи о Енглезима
Да нема Шекспира, не би се ништа знало
О њиховој уклетој величини –
Била би ти једна бивша Империја
Страх и трепет
За ионако понижене афричке народе-племена
Зар погинуше умни, ал’ силовити Пруси
Гетеова и Ничеова наука још нас сјећа
На младост човјечанства
На обнову античке Љепоте.
Данас, њемачки Дух је – крв економије.
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Самурај би био спрдња
Или убица из ниских побуда.
Кинези који су измислили Слободу и Звијезде
Барут и Јапанце
Прије него гранула је Зора и стишала се Тама
Ено су се преобразили у мраве.
Французи
Некако постојанији и духовнији –
Тај Галски сој још траје,
Али и они су били.
Нема више Старих Народа
Постоји само Њихова Поезија о Њима
И нема наде да ће се поново Родити
Једном Рођени

СПаСи БоЖе
1.
Спаси Боже мој разум
Раздробљен, нападнут безданима,
Без очију, срца, без свјетлости
Сакат, зао, најмрачнији Мој разум ошинут хиљадама јачих
Убојитијих, подмуклијих, још црњих –
Спаси Боже моје мучење
Мој пут на земљи
Мој сан о земљи
Моју стабљику повијену над земљом,
Спаси боже мој сироти разум
И разум мојих пријатеља
И разум мојих непријатеља помилуј,
Дај нам дажд
Да оперемо лице, пол и тијело
Пусти ваздух
Пусти Господе чисто дисање међу нама
Не дај да ова земља страда
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2.
Спаси Боже моје сузе
Сузе жалоснице
Сузе радоснице
Сузе грешнице
Сузе крвавице
Сузе усамљене
Спаси Боже наше сузе
Кукавице.
Спаси Свемогући мој изгубљени народ
Не дај очају
Спаси очајног, изгубљеног
Да не залаје
Да не загрокће
Гледај Благи ове суре свиње
Око нас, међу нама, над нама
И таква су наша браћа
Врати сузу у њихове очи.
3.
Сачувај Боже моје груди
Пуне горког садржаја,
А одбрани од опште среће и истине,
(Добар је и овај мрак стогодишњи)
Ове суморне грађевине, суморне народе,
Суморну слободу
Заштити –
Смутно је, али сачувај и смутно.
Нека Стијена и Орао и даље круже
И стријељају
И трава нека лети
И нека камен једнако суди о нама –
Али Господе заштити и тако старицу моју
И кравицу у пољу, ведро млијека, покислу чељад
Кокоши, рж и пшеницу –
Моју тужну истину
Господе сачувај
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МаЛе иСПовиЈеСТи
јуарња

Ја као андре жид
Како се ко јави
Из шуме
Или какве кафанчине
Ја га примим
Одложим своје царске
Послове за сјутра
Поразговарам са фукаром
Утјешим
Упутим на прави пут
Неријетко
Испребијам
Као анри Мишо
О томе сам већ писао
У својим знаменитим књигама
Из казамата
Шта ти је човјек
Старац сам
А не могу остарити
И не стара ми се
Много је типова у мени
Кад сам ја у питању
Ја сам принц-убица
Ми Срби смо империјални народ
Најбољи смо као злочинци
Кад сам писао о Његошу
Мислио сам на тигра који мисли
Каква лудачка асоцијација
Тигрови лутају по крововима
Мјесечари и усамљене душе
Тигар - или душевне муке
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Испод части ми је
Да се борим против неправде
Презир је изнад побуне
Свијет постаје опасна пивница
У којој се плету планови
Против Човјека
А шта је од њега остало
Готово Ништа

оБРаЋаЊе БРаТУ
Амфилохију Раовићу
Нека ме камен убије
Наша небеса су камење
Кад зборит више не умијем
Кад слобода је мучење.
Мали је мој живот да плати
Сав раскол мржњу и ужас –
Да Црну Гору схвати
Ја не знам у овај час.
Ја нијесам јагње жртвено
Нит болни, крвави усклик –
У Црној Гори једнако
Зри светац и невјерник.
Ти јеси Божји посланик
И Јагње и Живи Брат –
Дозови – Окупи народ, Владико
Ко свети Петар некад.
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илија Лакушић
шТаМПаРиЈа, ваТРа и ПРеговоРи
И тако Петар Петровић
Творац књиге и реченице,
Претопи слова у куршуме,
У ситне таблете
и моћне антибиотике,
љекове против терора
и других болештина.
Нека немам штампарију
Нећу ни писати ни говорити
Док не оздравим,
Док се туђина не ослободим...
...лудо је мудровати,
Лудо је паметан бити,
Са туђом шаком у перчину,
Говораше Петар Петровић
Стијешњен са свих страна.
И даде налог ватри:
Нека се слова претопе,
Нека се претопе за другу причу
- за друге разговоре.
Милина бијаше гледати
Како господа преговарачи
Из славне штампарије,
Из претопљених слова
Склопише вреле реченице.
Милина бијаше гледати
Како топлим рафалима
Пуним витешког разумијевања
дочекаше непријатеља.
Ах то је сјај и слава
Незадрживих читалаца са
Љутим словима у цијевима
Који, бираним сугласницима
И прецизним нишанима,
274

Зауставише сили и
Објаснише слободу.
Њежне самогласнике
Нарочито непостојано А
Сачуваше за преговоре, за задњи метак уз кафу.
Многи су борци, храбри штампари,
Тих година страдали од интерпункције.
Ах, само ријетки знали су
Како се рукује акцентима –
У великим биткама
У витешким по – у брдотеци
многима је краткосилазни
просвирао кроз тјеме.
Ах, данас славни је гроб
Већ подивљали грм
грм на коме расту
Изданци младе ћирилице

ТаБЉа
(узвишење изна Цеињско манасира
на ком су изношене урске лаве)
Кад сам ти већ одсјекао главу
Кад сам је од тебе одвојио,
Непријатељу мој,
Бићу слободан да је
изнесем на брдашце
Нека се дочепа свјежег зрака
Нека се опет мало узнесе и озари.
А теби нема станка:
Глава је глава
Непријатељ је – непријатељ.
Хоћу да је покажем сунцу и вјетру.
Добро је мало на припеци
Да се прибере и постиди;
На чистом ваздуху
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Нека се освијести.
Нека се мало проћари,
Нека јој Црна Гора
Проструји кроз лобању
А ако те припусти смрт
Те изненада банеш,
Страх те пуштати неће
Са главом кад се сретнеш!
Е!
Кад све дође на своје,
Па те, рекох, и ја препустим,
Дођи
Да ти је вратим
И добар да ми будеш,
Пријатељу мој…
…дако Боже мој!!

оТеЖао на ЗеМЉи
Уморан од божје воље, молитве и чекања,
Свети Петар бијаше отежао на земљи.
И стопала његова почеше да се лијепе
по путевима Господњим
и путевима брдским.
Но, тек што минуше вјекови
и забрину се Библиотека,
а свети синовац Раде
написа књиге љековите
и запали свјетлост у њима.
Толико свјетлости
да се провиђаше у гробу.
И Свети Петар се обрадова у словима
и окријепи у мудростима,
па у вјечности озарен
напусти Своје тијело
и придиже се у души.
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Гле: Сад радостан и чио
свијетли
као да му је хиљаду година.

КоЈи Се игРаше У ПиЈеСКУ
Некада давно,
када су живјеле бајке,
спреми се Свети Петар
да сиђе на Језеро.
Светац ко светац,
одгурну четири стране свијета
и посвети се беспућу.
Сасвим усамљен... брижан,
изненада се затече у богатству:
Под кућом – вода,
у води – риба,
над кућом – небо,
у небу – звијезда.
Остаци старог потопа бијаху се
одавно стишали међу брдима.
Само је дивља пчела
понад земаљског мира
зујала тајну далеког меда.
Кад видје Светац да је светиња
пружила руку, обузе га милина
и радост подневног сунца
обасја домовину. Па
кад се осмјехну Бог, Светац
познаде знак и погледа
на малог Рада који се
играше у пијеску:
Види синовац, рече,
ево ти овај Горски вијенац,
а ти мени – капелу на Ловћену.
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КРУСе
Кад стари Агарјани
баш осилише много
и осилише њихова дјеца,
тад међу брдима
бијаше силе
много за једног свеца.
И Свети Петар
исука врели мач,
подиже свети прст,
суза му зали оружје
кад стави га уз крст.
Па кад из манастира
брижан изиђе вани,
сачека неку годину
да се сасвим раздани.
Потом, као у бајци,
сједе на своје кљусе,
погледа народ и војску,
пољуби панагију
и рече:
Браћо, право на Крусе!

ЛовЋен
Ловћен бјеше брдашце до Његошеве смрти,
обичан камени вијенац, тек да се вјетар заврти.
Но прст Господњи, који је отац свега,
поведе оба Петра до Језерскога врха
и ту забоде крст
да споји Њега и Њега.
Бог ми је свједок и свемогуће око
да се планина вину испод неба високо.
Па кад се обрадова изнад брда и села
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Господ отвори торбу
и позва оба Петра
да изаберу дјела.
Један узе Законе и Посланице свете,
други Горски вијенац јер бијаше дијете.
Тада Господ заћута, осмјех преко лица Му мину,
потом отвори небеса и рече:
Нека буде во вјеки,
Слава Оцу и Сину.
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Будимир Дубак
ноЋ У БиЉаРДи
Доспјех у Биљарду
сред ноћи
Часни пост је био
Дрхташе плам свијеће
на столу
Духовна душа твоја
бјеше обучена
у свјетлосни одливак тијела
Једном руком пишеш Лучу
другом црквицу градиш
Куд си се запутио
Владико?
Чуди ти се племе што у манастиру
летурђију не служиш
но са Хранитељем – Светим спроводником
међу шарове летиш
Жбири дојављују Бечу
о твојим „ноћним визијама“
чрез којих зиђеш храм
под кристалним шатором
Преко рамена пламена
читам слова
Колико видим
о неком вељем рату пишеш
ђе је поприште небо
на ком су се двије
крилате војске судариле
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Михаило и Гаврил војују
за Оца општега
против чете што је
„животворни поглед Створитеља
заборави несрећној предала“
Сијевају копља, мачи и пламене стријеле
Као теби Ангел
буди ми путовођа, Владико
ер „све што блатној земљи принадлежи,
то о небу поњатија нема“
Вођен руком што Лучу сочиња
и ја слећех на бријег кристални
Кад погледах на лијеву страну
„поголеми шар пружаше црнокраке Луче“
„Ад се зове, цар му је Сатана“
Што, Владико, одметник војује?
„Славољубиви овај војевода
мир небески поколебат хоће
и у вјечну низврћ погибију“
Хоће круну самодержавија
А како ћеш цркву одбранити
врх Ловћена у „јудол плачевну“
„од вјечнога оног несретника
и злијех му у зло помотњиках“
Путеводитељ проговори и рече:
„Судба ти је и моја позната;
мислим, нејма подобне на земљи“
...........................................................
...........................................................
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„Зли властитељ ада неситога
довести ће људско покољење
до глупости ове преслијепе
да похули на небеску свјетлост,
и да мрачно име обожава“
„Безумнога овог јазичества
нечисти ће престол представљати
на глибљивом једноме брежуљку“
„Ово ниско људско осљепљење
биће злоба душе Сатанине
на похулу неба и Вишњега.
Божествену моју душу њежну
забољеће судба човјеческа“
.................................................
Кад си то, Владико, знао
чему си цркву подизао?
Свијећа је по хартији капала
Зрака сјајна је плакала

иванова КоРиТа

(Над гомилом од Његошеве капеле)

Ево нас
као да се наридали нисмо
за твојим разуреним домом
и родом
Владико
Као да је ропац
оставио душка
за слово
Свисли од туге
и с одвраћеним погледима
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од Језерског врха
пјесници – покајници
скупљају членове твога гроба
По Коритима састављамо
поново стуб
без којег храмље
небо над нама
Поскиташе ти
и прах
и заклон
и душу
Владико
Иселише те
с оба свијета
У шта си се прерушио
да би нашао прибјежиште
пред хајком
која се планинама храни
ако не у сузу
што је кренула
уз образ
ка нашем оку
које су ископали
Шарна дуга
показује нам пут
којим се враћаш

Његош и ДУЧиЋ У ТРеБиЊУ
Није Невесиње једино невесело
у Ерцеговини
Попало је барутно иње
и Требиње
што срећно бјеше
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кад му пјесник
дарова пјесников лик
како негда и Ловћен
срећан бјеше
као Бог
кад пјесник пјеснику
дарова завјетну цркву
а себи гроб
Но срећа градова
гробова
и планина
понекад је од људске краћа
Ено шта од Ловћена
учиње скот домаћа
Ево шта чине отпала браћа:
гађају Његошев мједени лик
гдје се његова душа склонила
пред четама крампача
и маљоноша
кад се селила с Ловћена
пут Острога
и Тврдоша
У логу своје главе
затекао је Владика
душу господина песника
Јована Дучића
која је у њој гнијездо свила
кад га је жеља за родним гробом
у Требиње преселила
„Још увијек су тамо
та два неиспуњена аманета“
кажу браниоци града
Да ђулад не би обескућила
поскитане српске пјеснике
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сташе их зазиђивати
дрвеним сандуцима
пуним џебане с ријечног дна
Кад је из метала
Његошева суза прокапала
Раде неимар проговара:
„Што је тебе, добри господару!
Те ти рониш сузе од образа?“
Јадни градитељ
није знао
за ким је Његош
заплакао
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Бећир вуковић
РеЧ У МанТиЈи
на путу према свету
свака реч носила мантију
пред сваком речи клечали
отворених уста
беше свака реч осветљена
провасиоњена
свака реч светлела
изнутра
на путу према свету
преживела само
једна
реч
коју и сутра пореде
само са њом самом

ПЛанина Са оРеоЛоМ
она мала
црквица
на врху
Ловћена
беше округла
она мала црквица
на врху Ловћена
беше два спојена
олтара
она мала црквица
на врху Ловћена
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беше камено
гнездо које
лебдело
она мала црквица
капелица на врху
Ловћена беше
бочица
мастила
са пером
анђела

МоРаЧКи вавиЛон
Ко спалио
Библиотеку
Тада
То се неће само
На томе завршити
Спалио Слово
Које знало све
О нама
Тада
То се не може
Ничим завршити
Спаљена Реч
Слична оној
На Врачару
Иста ватра
Колико лета
Одонуд из манастира
Нису говорени возгласи
У славу догме
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Жураива силуета слова
У мантији још се мучи
У пламену.

ЛаЖни КЛовн шЋеПан МаЛи
иЗМаЈСТоРиСао КавеЗ
не знате шта је унутра
папагало
или цар
још има таквих кавеза
у које се могу угурати
затворити целе државе
и народи
кад већ полемишемо
са географским појмовима
у кавез може стати и кавказ
али најлакше сместити
архипелаг
идеја тих кавеза
још није одлепршала
читаоци гутају
просто пасу књижурине
о таквим кавезима
проклетник опет
имао идеју хтео
још један такав
кавез
као да није доста овај
који окачен
о небо
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Косто нинковић1
МРТав Ти говоРиМ
***
Говорим из своје смрти
Сад кад сам изван свих судбина
Моје се књиге много читају
У минулим вјековима
У њима нема Новог
Откривам старост
Досад непознату
Моја надградња
Води
Дубље
У живот смрти..
***
Прођи се појединачне
Прођи се локалне
Љубави
Усмјерене
Вањско кретање
И чула
Вертикалом гаси
Док стигнеш
У наручје смрти
Овако стечена писменост
У свим свјетовима траје
1 Пјесник Косто Нинковић, на нашу велику жалост, изненада је преминуо у
јуну ове године. Био је један од оснивача Књижевног друштва „Његош“. Вјечнаја
памјат нашем брату.
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***
Нема звука –
Ум те објављује
(Свако
Кроз крв дато дјело
Само је споменик
Некој општој смрти)
Отуда мој захтјев
Моје Неучешће
***
Ја сам за оно знање
Од кога сам творен
За кретање
Нуле према себи
Ту се разлама привид
И
Воскрсава
Ријеч
Инверзног
Круга пуноће
***
Нијеси могао све имати
Могао си све немати
Па да си опет имућан ко нико
А нико је највећа појава људска
Остварена празнина у нули мирује
Док се муњевитим
Наточи видиком
***
Загледан у Творца кажем
Ја сам срећан
То је његово својство
***
Кроз Христа
Ношен и чуван Христом
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На извору видим
ПРОСТОР=НУЛА=БОГ
Ја – вјерујем
***
Моје сазнање
Моја узалудност
Као атомско наоружање
У општој
Немоћи
Мирује
И даље улажем
Будно
Пратећи
Омјер снага

ПРво ПиСМо
***
У миру је корак
Жив и нуклеаран
Вид времени
Хармонија буни
Није живот
У свијету стваран
Кроз ријеч су
Уведени људи
Прво писмо
У твом лику траје
Слово чувај
Небо печат штити
Све је од почетка
Са својим бескрајем
Једино те ћутање
Може отворити
***
Тамо гдје умне даљине бдију
Тамо гдје извор живота траје
Размијени погибију
Кроз бол се узлазна
Радост даје
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Одсуство чека
Плодом се јави
Сјемена крила у теби лете
Позван си корачај у недоглед
За напор не знају
Руке свете
***
Сан није својство
Овога свијета
Творевина
Ткиво у небу одмара
Прати се кретење
Земље и човјека
У Логосу
Додир
Нијем проговара
***
Врховни циљеви
Нису у животу
Они пребивају
С оне стране смрти
Ко не савлада
Незнавеност котну
Природу
Простора
Неће задобити
Ко си себи
Ако све не тражиш
Ако укупно
Присуство не иштеш
Разломак те никако
Спасити не може
Једино цијело
Није губилиште
***
Унутрашња јава
У изговор неће
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Бескрај чулне источнике држи
Неспоразум тонове
У срцу покреће
Настанак је армиран
Изразима бржим
Раздужено мораш
Свеживоту прићи
Твоје нико тамо нека куца
Рађаће те сопствени видици
Кроз самоћу дишу
Само једна плућа
***
Пробуђен у Творцу
Нијеси да имаш
Прво смјер заприми
Гријешиш не расти
Прослиједи доток
Мир ушће покреће
Садржај не вежи
Због присуства већег
Поражена снага
Присебност дозива
Пред дубином узалуд
Себе-тајну скриваш
***
Немој писати
Немој сликати
Нипошто конструисати
Немој ничим
Трајност свијета уважавати
Љуби сваки капилар
Своје проходности
Чека те
Велики пут
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влајко Ћулафић
неБо ЗаТвоРено
1.

У Ад ми се свијет претворио –
Чујем: јеца и цврчак у трави,
Све, Господе, што си сатворио,
У блату се батрга и дави.
Са свакоје стране – воњ допире,
И у листри цвијет заудара,
Волна волну ужасно попире
Гута ала, гута живобара,
А ниоткуд сламке за сироче,
Сред пучине што је остављено,
На које се вједогоње боче,
Вапај ми се натраг враћа, ено,
А до Тебе не допире, Творче,
Наа мном је небо заворено.
2.
Наа мном је небо заворено,
А под њиме – племе поскитано,
Превјерено и обезгробљено,
Што остало – кркља, недоклано,
И топи се у безличну масу,
Нити сије, нит му сјеме ниче,
У јединчад потомство се расу,
А свакоје – ка слабо живинче,
У вражју се заплело кучину,
И снуждило, ко пиле од литве
(Попљувало сису материну),
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О Њеоша, улавном

Головрато – чека сијев бритве,
А спустило небо помрчину,
Не рима ми лача ни моливе.
3.
Не рима ми лача ни моливе,
Ни Небесник, ни Мати Божија,
Пухор пао на искре извите,
Лепршају крила кокошија,
Мудру ријеч ниоткуд да чујем
(Од главара: ни да се причини!),
Фукари се – што све аминује,
Узблутио мозак у тиквини.
Анатемњак чати молепствије,
И још – служи Литурђију Свету!?
Ал је ђаво, али су мађије,
Те не чују – ни молбу, ни клетву,
Грни ане, а е Бо убије,
Који си ме ао на свијеу.
4.
Грни ане, а е Бо убије,
Који си ме ао на свијеу,
Свечесово ово сметеније,
И моме се наврзло дрвету,
Па га дуби – од коре к срчики,
И годове у прашину ситни,
У млину је свијет свеколики,
Газе – јаки, ждеру – алобитни,
А пучина, једна грдна стока,
Мисли да је со – поредак нови,
И крв лиже с ножа крволока,
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Од тога ме ужаса пламови
Распаљују, и раздраба бољка, У мучењу изишу членови.
5.
У мучењу изишу членови,
Запомаже боник, без лијека,
А злослутна пророштва и снови,
За које се знаде, од вијека,
Збивају се – гори од горега,
И по грдном поретку сљедују,
Најамник је свако – зла својега,
Моје клупко – моји расукују,
И гледам га у лудим рукама,
Сваки му се конац замрсио,
Залуд лелек, мој, горе пролама,
Све је црни ђаво омамио,
Снује – злоба, царује – помама,
У а ми се свије реворио.

296

андрија Радуловић
Звоно
Милош официр са стричаном Ивом
И три брата одмјењивали
Младу Гојковицу
Дозиђијући Скадар на Бојани
Ребрима
Гласом
Сребрним прахом
А сваки је сам себе родио
На врху јатагана
Како то бива
У каменој пустињи
Вучјим долинама
Још док су били
Страхињићи соколари
Плавооки кнежеви косовци млађани
Зидали су на све стране
Славили дух команданта небеске војске
Арханђела Михаила
И Лазара који се тек
Из гроба насмијао
Стари Митар и синови
Косачи бијелих зора
У предаху војевања
Одлазили у руднике белгиске
Луке грчке и златаре цариградске
Да додају Зорску цркву
Имену и молебу
Да се окуће и исправе
Ко њихов ђед Раде
Што је бијело благо иљадио
С лозом разговарао
Челе даривао
Пријатељима у накрст свијета
И заливао вином
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На огњишту намјерника
Грлицу и вука
А по благослову
Светог Петра
Чије се ријечи Црногорци
Чуваху више
Но сабље димискије
У стошеснаестој Раде Станков
Сломи крста
На мали Божић
Оклиза се шарац вински низ Ораовицу
Згази браду снијежну
Што сезала ниже појаса
У којој јеца
Рањена гугутка с тићадима
Е их старац гнијездио и зимио
У својим пребијелим таласима
Од јесени
До новога јата
Цијелац устао девет стопа
И храст
Што га живио кнез Радуле
Зазвони ко руска црква
Ишчезнута из струна Владике Рада
Прото-попу Јоку
Петрахиљ стиже из Кијевске лавре
А нож мали с ручицом
Од сребра и слонове кости
Помен на Черкезе
С којима се тучио
Једне зоре плаве
Коју је славио огњем и именом божјим
Стизао у Јерушалим
А сањао Гору Атонску
Ђе из гроба ласте лоза
Од чијих зрна нероткиње зачеде
Од три зрна
Настала три јунака
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Три мрка брка
Што јелене златороге јашу
Огњених очију
Над овим горама тавним столују
И ударају ко муње
И данас
У таборе агарјана
Кад јелени рогове оштре
Са Проклетија и Комова
Бача свијећа гредама морачким
Клисурама црногорским
Васовом земљом до сињега мора
У Бијеле рудине свитне
Пружи Чевом
На Андријин крс
И Лазареву главицу
Планинама пламен лиже
У Ћеклиће више Котора
Обасја цио град
И над орловинама
Више нас промине
Треном црква Светог Луке
А за њом лађе
И рибари вјечни
Тако је од смрти
Душанове
Тада с Ријеке и Обода
Апостолски засија ћирилица
Ловћенска капа заблиста
Кнез Владимир с Косаром
И она ђевојка од чијих суза
Наста језеро Скадарско
Ктиторка Јелена Балшић
С острва се јави
И још један што га не познасмо нигда
Рањених стопала
Пред собом стадо ћера
Штапом помјера брда и планине
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Отвара изворе
И с браћом вуковима збори
Благосиљаше прота
Вучад своју
Што зријеваху за пјесму и гаврана
Гласника и светог свједока
Срећних рана и Поезије
Да разуре Адска врата
Каменога града на Крајину
Да се упишу на Константинопољска
И стигну јајоши
У Ерцеговину
Дугу Крваву
На Граховац
Да свете Кнеза
Ал никад да учине
Све што их запане
Да им црна кукавица не закука
Да им се вериге не остудене
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Радомир Уљаревић
ПРви СРПСКи БУКваР
први српски буквар
Инока Саве Дечанског из Паштровића
писали су у манастиру Градиште
у Буљарици у Црној Гори
у време спаљивања Моштију на Врачару
с благословенијем игумана Стефана
јеромонаха
оци Сава и Стефан
за свако слово морали су да утроше
по цео један људски век
а кад је азбука била готова
више нико није могао сабирати
њихове године
јер ондашњој математици ти бројеви
били су непознати
кад су печатали буквар
у Венецији 1597. године
у штампарији Божидара Вуковића
Подгоричанина
време на сунчаном сату се зауставило
и није протицало све до дана
кад су се чада речених чрноризаца
одрекла слова на којима је заснован
темељ сваке куће црногорске
нови језик у обрачуну
са старим словима
није имао потешкоћа
јер сваком је слову додељен
по један перјаник
и тако је почело преправљање азбуке
за свако ново слово треба
по један људски век
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али чини се да нови словослагачи
немају толико времена на располагању
на сунчаном сату брзином светлости
круже кругови око црног сунца
скружала се цела црна земља
и сви људи са једном мишљу
да победе Бога
али Инок Сава Дечански
и игуман манастира Градиште
из Буљарице из Црне Горе
из свог бесконачног мира
са те савршене дистанце
из те неповредиве
из те непомерљиве келије
моле се језиком
на ком је молитва написана
њиховим словима
треба по цео један људски век
да се слово по слово
слова саберу
и за покољења оставе
истиниту причу о овом веку
у ком су их ставили
на точак за мучење
и свако слово одвајали од кости
све док се није новоговор
претворио у змију
са двосеклим језиком
са немуштим језиком
који су разумели само мртви
а стари кипари
господина Ђурађа Црнојевића
од олова саливени
злате се кроз времена
до данa који никога неће заобићи
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гЛеДаЈУЋи ДоЛе ниЗ ДРУМове
Свеоме Јовану Влаимиру
Гледајући доле низ друмове
Видео си хајкаче и трагаче
Нагледао се свакојаке простоте
Миротвораца и миротроваца
Видео си како је устала тма и тушта
И стуштила се по твом трагу
Од немила до недрага
Од трага до нетрага
Носе смртовнице косијере и водијере
Тупе косе и оштре кљове
Очњаке и пршћење на ноктима
И осмијех од ува до ува
И велике микрофоне који ће да дојаве
На све стране свијета
Како су те нашли над књигом
Кад си се претворио у књигу
Видео си ко је око шта устао
А ко није одустајао никада
А ко се попео себи на главу
Не би ли твоју одрубио
Нико те неће осветити
Али ти ћеш њих осветлити
Кад изиђу испод лишћа
И испод камења
Па кад се размиле пред оком
Које не трепће не жмури и не гледа
У мрак без бијеле
Гледајући доле низ друмове
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Одувијек хватају само једнога
Знајући да он није кривац
Али он ће замијенити њих
Јер неко мора на колац
Криви или прави
А право је да криви испадне прав
А право је да прави страда
За нас који смо криви
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Радојица Бошковић
ПУСТи БоЖе ДаЖД
Пусти Боже дажд по нама
велики и дуготрајни дажд пусти
да се оперемо од свега
као убица руке крваве
да оперемо ноге своје
које нас преко ријека и планина пренијеше
и душе грешне
које нас преко свијета пренесоше,
и сад не знамо у којем небу куцају
и звоне као небески сат
бачен у туђе вријеме.
Истјерај Боже вашке из наших поњава
пошто више немају шта појести.
Све смо појели ми
и више нема родних година.
Сломио се воденички камен
и пао нам на ноге и руке.
Протиче пуста вода и пусто вријеме,
А ми никако да нађемо онога
Од кога нам живот зависи...
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