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I
КАПЉЕ СВЈЕТЛОСТИ
Човјек је минута бића,
вјечност ништожности!
(Петар II Петровић Његош, Биљежница)

Петар II Петровић Његош, више пута је
употријебио метафору – атом, преносећи значење ове
најмање честице на човјека. Aтом, иако најмања, али
конститутивна честица, обдарен је, по Његошу, сопственом силом (ватром), која му даје могућност да
креативно учествује у духовном животу, али и животу
космичког простора. То је некад „атом мислећи“ (Луча),
некад је то „буром смутном узвијани атом, таинственом
запаљени ватром“ (пјесма „Рим, 1. jан. 1851“). У овом
пјесништву, које обухвата узајамност и прожимање антрополошког и космичког плана, дјелатна својства, везана за ову градивну честицу, имају велико достојанство,
јер атоми директно сарађују с божанским енергијама,
које напајају и атоме и космичка тијела. Атому сродне
метафоре код Његоша – умно сјеме, умно зрно, тварца мала (коју земља вара), искра (у смртној прашини),
искра (у камену), искра (бесмртна) – повећавају важност, узајамним садејством, ослањајући се једна на другу, проширују радијацију смисла на цијели пјеснички и
религијско-философки простор његовог дјела.
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У оваквим метафорама сусрећу се и оне дубинске
прoтиврjечности, антиподи и парадокси, јер та најмања
честица,„атом мислећи“, може да се охлади и изгуби сопствену ватру, и да постане „мртви и хладни атом“, да га
прогута ноћ, али, наравно, у свом егзистенцијалном потресу задржава могућност, да се „надоји божанских лучах“,
и да тако дјелатно и славно учествује у свепрожимајућем
смислу који држи и човјека и универзум.
Ако учинимо још један корак кроз густо поље
пјесникове метафорике, наићи ћемо на ријечи „електризам“ и „електричка искра – душа“, што су синоними за духовну, тј. пјесничку енергију. Атом, умно сјеме,
искра, као носиоци и преносници природних енергија,
додатно покренути електризмом, и електричком искром – душом, отварају унутрашњи простор духовног
сазнања, и велики, екстатични доживљај бића.
Са ових првих узрока Његошевог пјесништа, можемо наслутити и тајну личности пјесника, који се у
подловћенској пустињи домогао живог коријења духа,
разрастајући се све дубље, и све височије и све шире,
под влијањем тајногa промисла, носећи се са свим противречностима природе, човјека, времена и вјечности.
Поменути метафоризовани ослонци Његошевог
пјесништа говоре о првим и правим узроцима творачког пута Пустињака цетињског, који је са малог и бурног
црногорског бријега обасијавао недогледни простор
тајне човјековог бића, народног памћења и космичког
пространства.
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Наш пјесник је видио, да човјек „сам собом чудо
сочињава“, а егзистенцијалне тјескобе и најдубље мисли
– то чудо само разгоријевају, претварајући човјека у лучу
која свјетли у тами и тама, ма колика била, ипак је не гаси.
Његош је пјеснички употребљавао и философски
појам биће, схватајући га искључиво егзистенцијално,
као екстатичну експлозију сила човјекових које се буде
и разгоријевају додиром божанских енергија. Зато Биће
код Његоша „ври у луче сјајне“, кроз које пјесник директо долази до највиших сазнања и најдубљих увјерења,
која најчешће људски језик не може изговорити.
Узимајући да напишемо неколико ријечи, као
уводни текст за први, дјелимични превод Његошеве
Биљежнице на руски језик, чини нам се да је упутно
поћи од ових градивних метафора, јер су записи у
Биљежници, она зрнца, „атоми“ који су градивни ослонци цијеле Његошеве пјесничко-религијске и философске грађевине. Његошева Биљежница најчешће и није
објављивана уз пјесникова главна дјела, али она баца
свјетлост на сва његова дјела, и посебно на пјесникову
личност. Међутим, оно што нам се чини најзначајнијим,
а што је везано за пјесникове мање прозне и пјесничке
записе, јесте то што се у њима налази, скоро експлицитно изражена суштина Његошеве поетике. Зато у
овај избор нијесу ушли текстови који нијесу директно
везани за пјесникову стваралачку личност, а ушли су
неки пјеснички и прозни текстови (изводи из писама)
који се формално не прибрајају Биљежници.
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Узели смо и неке пјесме, које не припадају
Биљежници („Мисао“, „Спровод праху С. Милутиновића“, „Рим, купола св. Петра 1851“), али смо сабирали
текстове по сродности – оне који су непосредни ослонци великих пјесникових дјела, као рецимо писма доктору Маринковићу и Л. А.Франклу, дио Тестамента.
На неки начин, сви Његошеви литерарни записи који
су остали изван његова три велика дјела (Луче, Горског
вијенца и Шћепана Малог), могу се, у ширем значењу,
третирати као биљежница, јер су били или припрема
за велика дјела или су кристални остаци његових великих дјела.
Дио Биљежнице који је непосредно везан за
пјесничко искуство, личи на зрнца огња из којих се распламсало велико Његошево пјесничко и мисаоно дјело,
или на остатке жара, послије великог пјесничког пожара.
Те забиљешке писане су као да нијесу упућене радозналим читаоцима, него само оним трагаоцима духа које ће
живо занимати тајна пјесникове личности, сакривена у
остацима једне велике људске експлозије, за коју људи
нијесу знали у времену када се она стварно десила.
Носећи дио Његошеве Биљежнице су медитативни фрагменти, у којима се пројављује, на убједљив и јасан
начин, животворно искуство пјесника и разумијевање
пјесништва. У овим записима је видно да је духовносазнајни порив код Његоша био примарни и животворни порив, на који је ослањао не само своју пјесничку
самосвијест, него и разумијевање човјека и универзума.
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У главним Његошевим дјелима, није лако видно од чега
је полазио, који су разлози уткани у пјеснички порив,
како је он разумијевао улогу поезије у личном животу,
и шта је она по природи. Дакако, они који истражују
Његошево дјело с философског и религијског аспекта,
у овим пјесмама и пјесничким записима, наћи ће живе
ослонце Његошевог огромног ума и пјесникових космолошких и религијских увида високог значења.
Читајући ове записе, као и „мање“ пјесме, непосредно је видно који су унутрашњи разлози покретали пјесников живот, из којих је дубина почињао свој
непоновљиви пут, с каквим се противрјечјима, у духу
и у природи, сусретао на почетку свог пута, у што је он
полагао наду да човјек, „тварца мала што је земља вара“,
може изнијети своје бреме. Видио је да човјек, у којем
су завезана она „прва питања“ и загонетке, својим умом
не може расвијетлити, ако сам Ум, који „све прониче“
и све држи, не почне да живи у човјеку и да освјетљава
његове дубине.
У пјесми „Мисао“, која се може узети као уводна
пјесма (хронолошки и духовно), Луче микрокозма, али
и основа цијеле Његошеве поетике, акцентовани су
унутрашњи сукоби сила које човјека стављају у чудо
и принуђавају да на та крајња питања, кроз лично, али
неизоставно – стваралачко суочавање, да одговор:
Пламен боженствени у ништавном храму/ Каква те
је судба у њему зажегла?/ Али си ти тијелу вјечно мучение/ Али тијело теби времена тавница/...Ако ми нијеси
9

Милутин Мићовић ЊЕГОШЕВА ЛУЧА

бесмртности свједок,/ А ти бич си мени и тирјанин
љути...
Његош је имао коријенити монотеистички карактер. Творац, који даје снагу, пут и смисао „малом мраву, ка гордоме лафу“ (ГВ), био је, у крајњем, пјесников
једини саговорник са којим се споразумијевао језиком
тајнооткрића, које је пред пјесниковим духовним очима
изницало из свих призора – од цвијета и лишћа које
опада с дрвета, до удаљеног сијања ноћних звијезда.
Пјесниково дивљење Творцу претварало се у непосредни доживљај постојања и сопствено топљење у
химне: Ти који си бесмртним лампама украсио простор,
подножје Твојега престола, Ти који си укочио и завитлао
миријаде мировах у ваздуху, Ти, који си дао равновјесие
свијетовима, Ти, који божанственом, магическом вјештином вежеш зраке за свјетлости и сијеш зраке из
свјетлости (Биљежница, 51). А спуштајући поглед к
земљи, рефлексе те првобитне творачке (пјесничке)
силе види у свим појавама, од земље до неба. Даље
у Биљежници читамо: Жубор листића и распуцање
цвјетовах, хука мора и вјетровах су глас моје музе (11).
Струне су моје лире, зраке сунчане и свих свјетилах (10).
Слово је Божије зачало мирове и просторе (9).
Искре и луче су основна структура логосног
универзума, које и биће пјесниково претварају у велике пожаре, пред којима људско запире познање: Горе су
од искарах. Које миријаде искарах у њинима мртвима
масама спавају“ (Биљежница, 48).
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Зачуђује, заправо, шокира Његошево виђење
људске кратковидости, кад су у питању тајне уткане у
човјеково биће. Једна реченица у Биљежници гласи: Још
идеја људска тепа у колијевци, наречијем ђетињским
(31).
Не запањује код Његоша само то да је видио
човјека као „немирни атом“ у космичком пространству, него како из тог атома може да се распламса велики пламен кроз кога човјек сагледава то пространство и сведржећи ум који га одржава и осмишљава. У
поменутој пјесми „Мисао“ један стих гласи: Ах, мисли
свештена, слатка пишто душе. Та мисао, дакле, није
само мисао, него храна (пишта), и није било каква храна, него огњена храна, која даје души онај првобитијни
огањ, који истовремено омоћава дух и сазнајно
просвјетљује.
Као што је познато, Његоша је занимало и
превођење њему сродних свјетских пјесника. У овом
избору доносимо кратке одломке из превода Алфонса
Ламартина чија га је дубина мисли и осјећање духовног
свејединства необично привлачило.
Капацитет Његошевог генија лако је спајао космолошки и антрополошки план, благодарећи наласку
животворне честице, искре, која уноси сазнање и бесмртну вијест у човјекову душу, а свјетлост и поредак у
космос.
Античка питања „једног и мноштва“, као и
хришћанско питање „Творца и творевине“, код Његоша
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су спонатно радила, покретана разлозима генијалног
ума, и разгоријевана „ватром поезије“.
Овај дио Његошевог стваралаштва, коме
досадашња књижевна истраживања нијесу поклонила
заслужену пажњу, врло је битан, јер се ти записи могу
узети као ослонци његових великих дјела, и као експлицитне формуле пјесникове поетике, и као јарки печати
пјесникове личности.
И да завршимо овај кратки предговор првом
двојезичном (српско-руском) издању Биљежнице Петра II Петровића Његоша једном реченицом из овог
најмањег дјелца: Геније је зраке (зрака, зраке) које свуда падају, него се само на свијетлим стварима купе и
играју“ (Биљежница, 54).
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Предговор двојезичном (српко-руском) издању
Биљежнице, Никшић - Београд, 2019.
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ПАРАДОКСАЛНА АКТУЕЛНОСТ
ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА
Наталији
Луча микрокозма, мистична поема великог
пјесника Петра II Петровића Његоша (1813–1851), писана половином 19. вијека, савременом читаоцу може
изгледати као неки стари сакрални текст, сасвим далеко
од реалности, и предалеко од модерног пјесништва. Не
само десетерац, него још више стара лексика, и прастара тематика, одвраћају савременог читаоца од њеног
скривеног смисла.
Но, велике теме из историје културе увијек се
обнављају, тако и велико пјесништво, иако својом патином упућујe на анахроност, али унутрашњим смислом, остаје актуелно. Велико пјесништво релативизује
само вријеме, и његову природу, и искром свог смисла
просијеца „смртности завјесу“, подстичући унутрашњу
жеђ човјекову ка вјечним питањима.
Вријеме само по себи, носи парадокс који се може
кретати у два правца. У нашем психолошком односу
према битним питањима, а тиме и према времену, јавља
се двострук однос: препуштање забораву, док битна питања тону дубоко под кором времена, што води
још дубљем забораву, паду, и надмоћи смрти у пуној
апатији. С друге стране, наш дух, иде ли за питањима
која су уткана у његову природу, увиђа да је вријеме
13

Милутин Мићовић ЊЕГОШЕВА ЛУЧА

само по себи ограничавајуће, и душа иште излаз из
његових граница и коначности, тражећи ослонац у
оном што је вјечно. Ако ова питања још живе у савременом човјеку, а немогуће их је угасити, или укинути,
онда ће он моћи читати Лучу микрокозма, с духовном
пажњом, да не кажем, с одушевљењем.
Луча се експлицитно бави само вјечним питањима – то јест човјековим духовним поријеклом и
судбином у свијету, у свјетлу тих првих, неодузимљивих
питања човјекових. У посљедње вријеме, бар у нашем
хришћанско-православном свијету, у култури су актуелизована та прва питања – постојање Бога, и могућност
божанског „влијаниа“ на конкретан човјеков живот.
Његош се у свом пјесништву бавио питањима,
која већина људи никада не покреће. Издвојеност и изузетност је његов усуд. И управо зато што се Његош
у Лучи позабавио најдубљим питањима везаним за
човјекову судбину у свијету, остаће далеко од широког
читалаштва, које мимоилазе та питања. Али наш пјесник
је управо одговарао на питања узрока непостављања
тих питања од човјека, који, иако упитан, живи као да
их никад није чуо.
Духовни заборав, могло би се рећи, основна је
тема Луче микрокозма. Смртни заборав, или заборав
смрти, или заборав првог, тј. вјечног живота, производи
у духу човјековом онтолошку дезоријентацију, утварно
стање, да не зна ком свијету припада. Но, без обзира што
је у природу времена уграђена подлога заборава, али ду14

ховне противрјечности уткане у душу – тјескоба, коначност, смртност – покрећу дух оним првим питањима, и
производе горљиву жеђ за одговором.
Човјек бачен под облачну сферу –
Прима л’ овдје оба зачатија?
Је л’ му овдје двострука колијевка?
Је л’ му земља Творцем одређена
За наказу какву таинствену,
Ал’ награду бурну и времену…
(Луча, Посвета, 21–26).
Идући даље у пропитивању човјекових
противрјечности и духовне отпалости и заборавности,
још рескије упућује на ту драму у „пећини“ духа:
Сном је човјек успаван тешкијем,
У ком види страшна привиђења,
И једва се опред’јелит може
Да му биће у њима не спада.
(Луча, Посвета, 71–74)
У духовном забораву, човјек је сакривен сам
од себе, падајући све ниже, под бременом питања од
којих је одустао. Као да је, цио вијек прије, Његош у
пjесништву покренуо питања која је симболички и аналитички изаналазирао Карл Густав Јунг.
15
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Његошево сагледавање свијета у одсуству „бесамртне луче“ тиме добија у нашем времену алармирајућу
актуелност. Покушај да се у свијест савременог човјека
угради естетска представа да су „искра бесмртна“ и
„небеска луча“ остаци митолошке симболике и прича, које се у књижевности повремено рециклирају,
као литерарна сатисфакција онтолошки испражњене
стварности – сарађује са падом и заборавом описаним у
Лучи. Савремена цивилизација у разумијевање реалног
живота уграђује идеологију „поузданог критеријума“,
којa узвишено и духовно ставља под основану сумњу,
као нешто што обмањује реално очекивање живота.
Самодовољност посесивног прагматизма пресвлачи се
естетизованим комфором и хедонизмом иза кога зијева
ненасита празнина.
Његошево дјело, а посебно Луча, припада оним
пјесничким дјелима, чије значење и дејство остаје неисцрпно, јер је директно повезано са Првим извором.
Не може се знати шта је све на Његоша утицало, ни
какве је све утицаје произвело његово дјело. Ти утицаји
не ограничавају се на оне који су се десили читањем
(књига) – ови утицаји се преносе, мистично, а носиоци и посредници су небеске силе, под чијим је моћним
дејством пјесник живио и стварао.
Могло би се рећи да је Луча српски „превод“ с
небеског језика, а оваквој интуицији иде у сусрет сам
настанак Луче. Његош је написао овај мистички еп,
издвојен у келији Цетињског манастира, за четрде16

сет дана Васкршњег поста, у прољеће 1845, „никога не
пуштајући к себи“. Такво надахнуће и изолација говоре о духовном вознесењу у којем аутор слуша „неба
влијание“, и преводи га на људски језик. Но лучезарна
мисао у Његошу покретала се од његове ране младости,
пројављена у пјесмама које је испјевао више година прије
Луче („Црногорац свемогућем Богу“, „Мисао“ и др.).
У раним пјесмама које су претходиле Лучи,
већ налазимо велику духовну усхићеност открићем
пјесниковим да с творцем „има неко својство“: „Ја се
надам нешто твоје/ Да у душу моју сјаје“ („Црногорац свемогућем Богу“). И тим открићем, као да је сва
вапијућа метафизичка упитност о човјеку и његовом
назначењу добила замајац који ће само снажити до
краја пјесниковог живота.
У Лучи, која је написана и десетак година послије
раних пјесама у којима се надахнуо живим присуством
Сведржитеља, пјева торжественим језиком и сажето,
откривши поноре и чуда у самом човјеку.
С точке сваке погледај човјека,
Како хоћеш суди о човјеку –
Тајна чојку човјек је највиша.
(Луча, Посвета, 131–133)
Ова почетна зачуђеност пјесника, пред тајном
човјека, упућује на нешто дубље од хуманистичке
антропологије. Тајна човјека превазилази самог човјека.
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Човјек је „тварца“, али „Творцем изабрана“ која, из дубина земних жуди да се сједини са својим (небеским)
поријеклом. И да у том сједињењу нађе одговоре на битна питања – ко је и откуд је.
Неки књижевни истраживачи склони су да
Његоша првенствено виде као пјесника који се ослања
на еп и народну мудрост, не видећи довољно оно што
је лично, индивидуално и сасвим ново у овом дјелу.
Можемо рећи да Горски вијенац доминантно стоји на
народном епу, али ако не видимо да је кроз лик Владике
Данила прoјављена моћнa, непоновљива и сасвим нова
личност, која савладава несагледиви простор самоће и
личне одговорности у предводничкој улози, не видимо
добро основу на којој стоји ово дјело. Код Његоша просто кључају дубинске противрјечности духа, и главне
личности његових дјела, кроз оно што је индивидуално, или личносно, теже да се домогну универзалног ослонца. Кроз главне личности Његошевог пјесништва,
сједињена је лирика и епика, философски ум и мистика,
борбеност и мудрост, колективни дух и непоновљива
личност.
За Лучу микрокозма велика је срећа што има Горски вијенац, као што је велика срећа да Горски вијенац
има Лучу микрокозма. Небеска Луча је предвидјела и
најавила Горски вијенац, чији се основни смисао разоткрива управо у Лучи [Шта је човјек а мора бит’ човјек,/
Тварца једна што је земља вара,/ А за њега, види, није
земља (ГВ 2329–2332)]. Главни ликови Горског вијенца,
18

Владика Данило и Игуман Стефан носе земаљску драматику и полемику, тј. „паклену неслогу“, у човјеку и у
свијету, и налазе дубље ослонце, управо носећи „искру
бесмртну“ у свом духу. С том искром, „зла под небом
што су сваколика“ човјек може носити и наћи ослонац
у свијету који је „состав паклене неслоге“ (ГВ).
Наравно да и треће велико дјело Његошево, Лажни цар Шћепан Мали, силно сарађује на унутрашњој
мисији пјесникове философско-мистичне тајне. Ако је
у Лучи и Вијенцу, најсилније присутна жеђ за крајњом
истином, као и за разрјешењем унутар историјских конфликата, у Лажном цару Шћепану Малом, управо лаж
(свијет у одсуству „искре бесамртне“) покушава да се
„зацари“ у историјском простору. Теодосије Мркојевић,
главни, но, по улози у свјетском метежу, периферни
лик у Шћепану Малом, носилац је те најдубље истине о човјеку, али је он у простору лажи и конкретне
историјске манипулације, зато и најнемоћнији. Његова
мудрост и лучезарна ријеч тим није умањена, него
управо она читаоцу помаже да реалније сагледава катастрофичност свијета у којем је инсталирана лаж, као
основни механизам функционисања. И, управо зато,
иако избачен на периферију реалних збивања, присутан (не-моћни) глас зналца дубљих истина (Теодосија
М.), даје неопходну противтежу драмском спјеву у ком
се рефлектује катастрофичност реалног свијета.
Антиподност духа и материје, неба и земље у Лучи
често је исказана у непомирљивим противрјечностима:
19
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„Све што блатној земљи принадлежи,/ то о небу
понјатија нема;/ духовни је живот на небеси,/ материје
– у царству гњилости.“ (Луча, I, 196–200).
Његошолози се истрајно баве пјесниковим дуализмом, за који су налазили доста основа у његовом
дјелу, посебно ако се не хватају довољно најдубљи
слојеви овог пјесништва. Са своје стране, могли бисмо
рећи, да су изразите супротности које пјеснику нуди
космичко устројство, вријеме и вјечност, свјетлост и
тама, смртност и бесмртност, као примарни конституенти Његошевог философског полазишта и стваралачког надахнућа, само још дубљи „позив на биће“.
Сама Луча је образац тог превазилажења најдубљих супротности: бесмртну лучу, не може да угаси тама или
да прогута стихија, нити може да јој одузме творачки
карактер. Супротстављеност начела код Његоша производи драматизам у којем се самјеравају духовне силе
и разлози ума. Немогуће је Његоша оповрћи Његошем.
„Ум је један само без границе,/ Сви су други кратковидни уми“. (Луча, III, 199–200) Раскош Његошевог онтолошког драматизма у васељени и човјеку, јесте у томе
што он не пориче друге умове – напротив, они воде
бескомпромисну полемику и боре се за своје разлоге.
Не само у Лучи него и у Горском вијенцу присутан
је драматизам космичких размјера. Свијет је „состав паклене неслоге: у њ ратује душа са тијелом, ...у њ ратују
дуси с небесима“ (ГВ 2501–2502...2510). Драмска тензија
Горског вијенца, и свеукупни сазнајни напор носећих
20

личности овог спјева јесте (у томе) да се дође до духовне
основе која држи универзум и човјека у њему.
И у Лучи, и у Горском вијенцу, супротстављене
силе и разлози, они на небу и ови на земљи, бескомпромисно воде битку, с логиком – бити или не бити,
или – логиком истраге. Ријеч истрага код Његоша је
врло важна, али у интерпретативном простору, на важности је добила, парадоксално, тиме што су јој тумачи (Горског вијенца) сужавали значење. Истрага је по
таквим тумачењима значила – борбу до уништења
других, другачијих. Код Његоша је ипак све дубље
и сложеније. И у Лучи и Горском вијенцу скоро кроз
цијелу полемику тражи се излаз и дубљи смисао у полемичком судару између супротстављених сила. Ако
посмотримо истрагу у драматици Луче, онда би истрага
значила неопходност сазнања темељне истине – учесницима у конфликту понуђено је да сазнају правило
бића, то јест да сазнају по каквом правилу, правди, истини биће постоји? Постизање тог сазнања омогућује
хармонију помеђу различитих свјетова (мирова). И
у Горском вијенцу се тражи најбоље рјешење између
супротстављених страна. Док се елементарни сукоб
стално одлаже, у издвојеном но свеприсутном Владици
Данилу, разраста се метафизичка мисао која шири простор конкретној полемици између супротстављених
страна. Небо подстиче и развија потенције земље, ка
крајњем смислу. Кроз Владику дјелује та духовна сила
која спречава да се „не искољу браћа међу собом“, него
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да се разумију. Он одлаже борбу на земљи, сагледавајући
и истражујући различите могућности како би се отпала
браћа вратила у праву вјеру (истинско познање). А права
вјера и истинско познање долази једино кроз познање
Оног који све држи, и који је присутан и у „малом мраву“, као у „гордом лаву“, „у смртнима као у бесмртнима“. На космогонијском плану у Лучи, шири се царство
свјетлости, не уништавањем тамних мирова и стихија,
него ширењем „творитељне поезије“ и на простор таме
и бездана. У Горском вијенцу не покреће се „истрага потурица“ да би они били уништени, већ цијели драмски
контекст Горског вијенца је у тражењу начина да „отпала
браћа“ дођу истинском познанију. Прије него ће се покренути стварни бој, позивају се на разговор. А смисао
тог разговора, није наметање истине од стране неке групе, па ни духовног поглавара, него покушај да се позна
Онај који све држи, и све управља. Истрага и у Лучи и у
Горском вијенцу, покренута је тим духовним предлогом, и
тим онтолошким разлогом. Његош као пјесник поштује
оне који „другачије мисле“ и доследно развија њихову
мисао, али заједно с тим, увјерава нас у присуство Оног у
чијим њедрима има простора за све разлике. Taј духовни,
надилазећи простор, јесте оно што омогућава све разлике и све различите личности. Зато је у његовим дјелима
отворен простор сукоба из праоснова и води се непоштедно, не да би побиједила једна страна у сукобу, него
да би торжествовао један ум који све држи и све покреће.
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Смисао историје је да се остварује и полемичност
и дијалог који у основи води познању (једне) истине,
која превасходи човјека. Човјек, као и бестјелесни дух,
по слободи, може да прихвата или да одбије тај план,
али брига за устројство универзума, и ону истину која
тајно држи човјека, превазилази људске компетенције.
Човјек „нешто више види“, и може да увећава своје
знање и гледање, ако се пење, и успиње ка Творцу који
увијек изнова ствара. Јер, „сам по себи“ је само Бог, зато
једино Он може бити „хранитељ истине“, а човјек, који
је „твар Творца“, може бити само њен причасник.
Учесници у тој полемици, који поред слободе
„свемогућства важност не познају“, не могу се домоћи
царства поезије и истинске слободе. Они су, по закону који надилази људске и анђеоске моћи, управо зато
– отпадници, јер су од-пали од врховног сазнања и од
његове заштите – од његовог преобилног добра.
Његош пјесник, доиста религијски мисли, и
показује присуство једног Бога и у космосу, и у могућем
људском сазнању. Основно „зањатије“ и брига Творца је
да обдјелава космичку стихију, и стихију људске душе,
свемогућим словом, а човјекова највиша слобода и моћ
јесте да то позна и да слободно учествује у дјелу које га
свједочи и превазилази.
Не само по овој дубљој полемици него и по самој
тематици, књижевни истраживачи су тражили утицаје
великих философа и пјесника на Његоша. Разумијевање
преегзистенције (Адам као дух на небу), по тим истра23
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живачима, дошло је читањем Платона; пјесников пут у
најдубља духовна открића, вођен ангелом Хранитељем,
или бесмртном идејом, могао је доћи од читања Дантеа;
изразита полемичност и готовост Сатане на борбу с
Богом Сведржитељем, могла је доћи од читања Милтона и сл. Тешко је утврдити ауторство на идејама, јер
идеје постоје од прије. Генијални духови су долазили,
и независно један од другога до истих идеја, јер је то
привилегија духа који сазнава оно што постоји још од
прије, или од вјечности. Величина Његошева није уздрмана постојањем истих идеја у његовом дјелу, као и у
дјелу неких његових великих претходника. Пјесникову
оригиналност у коришћењу ових великих идеја, као
заједничког духовног добра човјечанства, ниједан
значајнији аутор није оспоравао. Чак, наглашавана је
оригиналност, као што смо је и ми овдје нагласили у
односу на библијска мјеста код Његоша.
Дубина ума, радикалност и борбеност Његошевог
духовног карактера подразумијевали су „борбу непрестану“, у којој бива и оно „што бити не може“ – и на космичком и на антрополошком плану. Само треба додати
– може бити по Божијем предвиђању и моћима, оно
што не може бити по људским моћима и очекивањима.
Космолошка конститутивна формула, заложена је
негдје дубоко у антрополошку основу. Како се каже,
„Бог не даје на мјеру“ (Евангелие), и то је видно код
Његоша. Његова личност, пројавила је висину умних и
духовних моћи, које су биле посљедица небеских сила.
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Зато је и концентрација космичких супротности, пренесена на људски, егзистенцијални план, кроз Његоша
добила велику пројаву. Све што се укључује у живот,
укључује се у борбу (непрестану). Искушавање радикалних одлука духа: или свјетлост или мрак, или борба
или ништавило, или смрт или бесмртност – праћено
је повјерењем у борбу непрестану, и у логику, по којој
бива што бити не може. Пјеснику је то повјерење долазило из најдубљег осјећања, да је управо том борбом
све „позвано на биће“ и да је свака твар позвана да
прослави Творца. Зато је оваква унутрашња радикална супротстављеност превазиђена доминантно монотеистичким разумијевањем свијета и живота:
И цијели ови беспоредци
По поретку некоме шљедују.
Над свом овом грдном мјешавином
Опет умна сила торжествује;
Не пушта се да је зло поб’једи.
(ГВ, 2309–2313)
У Горском вијенцу налазимо стихове: „прекаљена
искушењем душа, (х)рани тијело огњем електризма“ (ГВ,
2326–2327). Огањ електризма, свакако је дејство неба, и
„искре бесамртне“ која дјелује на тијело и кроз тијело.
Наравно увијек остаје тај бескрај (или бездан), који је
пред човјеком, и само га подвигом превладава. Њeгош
као изузетни пјесник говори о тој изузетности која је
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достижна, али изузетно и изузетнима. Човјек „име чесно
заслужи ли на њој (земљи), он је има рашта полазити, а
без њега (тог заслуженог имена) у што онда спада“. (ГВ,
2333–2334)
Хераклитовска полемика је неопходна, али њен
је смисао да се дође до једног начела, једног и првог узрока, једне свеобухватне мисли. Да би пјесник дошао
до те силе која торжествује над свим противностима,
требало је саћи до ада:
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До вратах сам изнико тартара,
Ад на мене са проклетсвом риче,
Сва му гледам гадна позоришта;
(Луча, Посвета, 186-188)
У пролошкој пјесми Луче, исказана је дубина и
неупоредиви интензитет људских противречности.
И то је једна грандиозна слика, која нам представља
човјека који је стао над својим и свељудским безданом,
тражећи разрјешење од неба. Суоченост с најтежим
питањима, и готовост духа да се иде до краја, могуће
је наћи само код највиших пјесника као што су Данте,
Милтон, Гете, Бајрон, Пушкин... Дубина ада с којим је
пјесник суочен, покреће такве захтјеве духа, на које не
може да одговори људско умовање. Такви захтјеви духа
могу наћи разрјешења једино од Творца који је све ово
сатворио. И зато духовно разрјешење у Лучи почиње,
са саме границе бездана.
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У ноћ страшном буром разјечану,
Сину мени зрака пред очима
И глас зачух, као глас ангела:
„Ја сам твоје душе помрачене
Зрака сјајна, огња бесмртнога
Мном се сјећаш шта си изгубио;
----------------------------------------Ја једина мраке проницавам
И допирем на небесна врата. “
(Луча, I, 31–40)
Велико пјесништво „укида“ вријеме, и тим парадоксом остаје у времену, надилазећи га. Тако поезија,
оним „вишком“ значења, обнавља и проширује значења
и значај у новим временима.
Квинтесенција Његошевог пјесништва је „искра
бесмртна“, која је истовремено симболичка метафора
душе, као и њена најдубља реалност. Реалност душе је
изван реалног свијета, али реални свијет нема дубљег
и реалнијег ослонца од те „искре бесамртне“. Парадоксално, Луча је актуелна управо по оном што надилази сваку актуелност, и стварна по оном што надилази
стварност. Она је савремена сваком покољењу, управо
зато што је надвремена. А то се десило само зато што је
њен аутор прелазио границе времена, и напајао се животворним лучама које долазе из оног простора који је
пјесник назвао „вјечно огњиште“ или, „источник бића“.
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Лучу је немогуће препричати, али скоро да је
немогуће и тумачити. Конкретније, немамо много користи од тумачења, али њен садржај је позив да се та
бесмртна луча открије у себи. Све је друго, „по мракама
жедно тумарање“. Да, с једне стране Луча открива дубину пада човјековог, у којему се, ипак нешто из његове
пратаме отима, и не мири са заборавом, тј. са смрћу и
временом. Ето довољно разлога да је у сваком новом
времену читамо:
Истргни се, искро божествена,
Из наручја мрачне владалице,
Подигни се на свијетла крила,
Распали се пламом бесмртности;
Скини мене са очију мојих
Непрозирну смртности завјесу,
Тупе моје отргни погледе
од метежа овог ништожнога,
Уведи их у поља блажена,
У творењем освешатном храму.
(Луча, I, 61–70).
То је егзистенцијални подвиг пјесника да пређе
„границу возможности“, тј. границу времена и смртности и да дође на „источник бића“. Његов дух се распламсава „пламом бесмртности“ још овдје на земљи и
подиже га и води на „извор чудесах“. У томе надахнућу
види, најреалније, да је човјеков живот, без тог сазнања,
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не само „ништожан“, него и „наказа (казна) нека таинствена“. Ако кажемо да пјесник жуди да пређе ту границу (смртности), то је истовремено и нека неодољива
потреба да се ослободи „казне таинствене“.
Оваква супротстављеност душе и тијела („искре бесамртне“ и „смртне тјелесине“), неким тумачима је дала основа да Његоша смјесте међу гностике,
што ми прихватамо са резервом. Акт стварања код
Његоша, као кључни космички и стваралачки акт, не
види материју ни човјекову душевну стихију као зло,
и принцип зла, него је она у могућности да прими творачку енергију (да се „надоји лучах“) и да „уђе у биће“,
као што је и у могућности да остане без непосредног
влијанија свјетлосних сила и пропадне у ништа. Процес
космичког стварања је без границе, као што је без границе обдјелавање душевних стихија човјекових. Иако
пјесник наговјештава да ће све бездане и космичке
стихије, стваралачка сила некад обдјелати (освијетлити)
на дјелу, ми код пјесника видимо само интензивно
дејство тих сила.
Свијест о паду истовремено је свијест о некој
заборављеној кривици човјековој, које се не може ни
ослободити, ако не дође на извор сазнања, на „бесмртни
источник“. Још прије него је пјеснички субјект дошао
на „извор чудесах“, сјећајући се „прве своје славе“, он
помиње небеску топологију коју душа није сасвим заборавила: „прво блажено битије (жилиште)“ „источник
бића“, „општа колијевка (у којој се вјечност одњихала)“,
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„светилиште бића“, „вјечно огњиште (гдје вјенчано биће
с зачатијем)“... Као што је и у Јеванђељу речено да је
Христова светлост „пут којим се иде у живот вјечни“,
тако и за Његоша, поезија је она творачка сила која води
у истински живот и откриће највише тајне – пјесник
тражи од „бесмртне искре“ да га поведе у те просторе
прве славе, гдје открито живе тајне које палог и смртним
заборавом униженог човјека, муче питањима без одговора:
Да опширну видим колијевку
У којој се вјечност одњихала,
Из које је у крила удрила,
У бескрајни простор улећела,
Од свачијих скрила се погледа
До једнога који све прониче –
У опширно светилиште бића,
Ђе с’ рађају сунца и мирови,
Ђе вјенчано биће с зачатијем,
Ђе се дуси с бесмртношћу крсте.
(Луча, I, 71–80)
Пјеснички и сазнајни максимализам Његошев је
такав. Без тога сазнања душа човјекова остаје у незнању
и „смртном забораву“. У овом моменту долази до онтолошке промјене стања пјесничког субјекта – он налази
ослонац у бездану, и Онога који ће да га води на „извор
чудесах“. Нијесу нова таква стања у пјесничком искуству
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(Данте), а да се ради о дубоко личном, егзистенцијално
аутентичном и сазнајно плодотворном, говоре слике и
призори које пјесник на том путовању сусреће:
Ево слабе и малене искре
Међу сунца пламтеће свјетове
Што богатством лучах бесмртнијех
Потапају простор и мирове!
Да, искра је свјетлост породила,
Океан су капље саставиле;
Свети творац величеством сјаје!
У искрама, као у сунцима,
У смртнима ка у бесмртнима –
Све му скупа свемогуће слави!
(Луча, I, 111–120)
Није чудо што су се Његошем бавили физичари и астрономи. Али оно што је у овим стиховима
најзначајније, јесте то покретање искре бесмртне у
човјеку (пјеснику) која га, сједињујући с тајном првотног стварања, сједињује и са тајном о-држања универзума. С тих висина духа, види да Творац сјаје у искрама
као у сунцима, и, што је још чудније, у смртнима, као у
бесмртнима. Такво сазнање и смртног човјека подиже
изнад смрти и уводи га у посвећено стање духа, у којем
непосредно види и доживљава тајанствену силу која
држи у животу и човјека и све свјетове. Да се ради о духовном гледању, говоре стихови, носиоци онтолошког
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парадокса – у том стању духовног откривања човјекова
природна чула су „поражена“ као и природне моћи разума: „Светлошћу ми вид очи поражен“ (Луча, 1, 151),
као и стих: „Сва ти овдје гину поњатија“ (Луча, I, 231).
Сва људска поњатија гину у великом сазнању, којe je
предалеко од моћи исказивања.
Пјесник кроз метафоричке слике једнако преноси читаоцу унутрашње егзистенцијално искуство, које
је непоказиво, и неизразиво, али управо из тих дубина
он сагледава унутрашњу цјелину универзума. Генија,
који се од младости топио у химне Творцу, творачко
надахнуће подизало је до високих откривења, у којим
се сусретао са чудом које држи и обнавља универзум,
једнако као и човјекове силе духа. Дошавши до тог
свејединог источника који напаја цијело биће, говори
просто и тријумфално:
Одавде се са свјетлошћу прва
Свему бићу насмијала зора;
(Луча, II, 135–136)
На овом путу разријешава се драма пјесничког
субјекта, али његов пут тек почиње. На овом путу он
ће се сусрести с највишим сазнањем – видјеће Творца који сједи на небеском престолу, обузетог вјечитим
стварањем (поезијом), али ће одмах потом видјети тамне просторе, који су под влашћу духа таме...
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Свемогући на трон сједијаше,
Таинственом украшен порфиром,
Творитељном зањат поезијом;
К престолу му св’јетломе мирови
Из мрачнога царства изницаху,
Као у ноћи од страшног пожара
Кроз облаке од густога дима
Што ројима избјежају искре
К своду дивну неба плаветнога,
Презирући несносну стихију.
(Луча, III, 1–10)
Ову строфу би могли узети као централно
мјесто Луче. Она показује централно мјесто у небеском поретку, слика централу личност – Бога Творца, и
описује његово главно „зањатије“ (посао), а то је управо стварање нових свјетова из небића и стихије. Посао Творца у космолошком простору је „творитељна
поезија“, то јест обдјелавање космичке стихије и њено
преобраћање из небића у биће. Бог, Творац, који је „Сам
по себи био“, све покреће из дна и небића, сипајући луче
у космичку стихију и тим „позивом на биће“, узводи
твари у торжествено постојање, које се тако и крштавају
„у бесмртну свјетлост“. Творчево дјелање је „позив на
биће“ (свој) свеукупној космичкој твари. Што се Творац творитељном поезијом више шири, тиме се мрака
царство умаљује (Луча, III, 87–88). Па завршава ову
космогонијску слику, великом најавом: „Вријеме ће и
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тој цељи доћи/ Да се мрачни бездни освијетле“ (Луча,
III, 89-90).
Ова доминантна небеска слика, и по значењу и
смислу и љепоти, иако изражава врховну космичку
хармонију, стављена је у драматичан контекст. Сам Творац открива, да није само „мрака царство“ изван његовог
животворног погледа и пажње, него постоје зли дуси,
који би да отргну свјетове од Творчевог животворног
влијанија. А те духове, учи и возглављује архангел Сатана. Дакле, супротстављене умне силе постоје и у небеском простору. Зато и слиједи „борба непрестана“ и на
небу и на земљи.
Свемогућством и свемоћи Његош је био, могли
бисмо рећи – фасциниран. Али каквом свемоћи, и којим
моћником? Па једино оним који подиже сваку твар па и
људски ум из небића у биће. Творац,„творитељном зањат
поезијом“, сипље животворне луче у необдјелану космичку стихију и тако ствара нове свјетове. У Његошевом
пјесничком дјелу могу се јасно наћи такви космолошки увиди, да је и та прва стихија, „засијана умнијем
сјеменом“, а дејство животворних луча је директни „позив на биће“ свеукупној твари. И највиша полемика код
Његоша одиграва се управо у сјени „оног који све држи“,
оног „чијем је слову све покорно“.
Casus belli у небеском простору био је захтјев Сатане да с Богом Творцем, „подијели власт“ у космосу, па
да се „сваки на свом небу“ „горди и велича“. Сатану није
зауставилa у том опомена Творца, да је Он „Један који
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стварат може“ и да универзум нераздијељен постоји
захваљујући управо Његовој „творитељној поезији“,
која обдјелава космички простор, и освјетљава га и
осмишљава „словом свемогућим“. Устројство космоса
(цјелине) Сатана не поима, већ је опијен злом („злом
опојеник“), тј. амбицијом (дјелимичне) власти, и једини
му је циљ, подјела, и диоба (космичког простора) у којој
би он задобио „право“ на своју одвојену власт и своје
„величање“.
Ангели не могу да знају оно што Творац зна. Зато
Творац својим вјерним архангелима Михаилу и Гаврилу у тренутку кад се у космичком поретку од стране
Сатане спрема катастрофа, открива оно што ангелски
ум не може да зна. Говори им о мироустројтву, о својој
улози, о поријеклу и поретку битности: „Ја сам један
који стварат могу“ (Луча, III, 45), „Ја сам један сам по
себе био“ (Луча, III, 142), додајући коју ријеч о природи
божанског ума: „Ум је један само без границе,/Сви су
други кратковидни уми“ (Луча, III, 199–200). А Сатана, злом опојеник, свемогућноства важност не познаје
(Луча, III, 252).
Пјесник директно не казује, али се може претпоставити, да ли Сатана тражи „подјелу власти“, зато што
не зна како космос једино може да постоји, или, тражи
„подјелу власти“ по сваку цијену, подразумијевајући и
могућу катастрофу космоса, и могућу своју погибију?
Он је „ненависник“ општег добра, и не може да зна, или
не може да прихвати, да космос постоји захваљујући
35
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Творцу, и његовој „творитељној поезији“. Помрачен
гордошћу, каже „Грка су ми сва блаженства неба... Неће
нигда Сатанина душа/ Умножават славу противника“
(Луча, V, 51...67–68). Немогућност да зна и види од почетка, као што Бог творац зна, Сатана у својој полемици са
Творцем користи нешто што би могли назвати – људско
умовање. Не признаје Творцу да је он „сам по себи био“,
па онда није ни „општи отац“, него је општи отац свих
космичких мирова, по ријечима Сатаниним „тајни
случај био“. Једноначалије је за њега неприхватљиво,
зато очекује да у новом устројству космоса заједно
дају „ново правило бићу“. Такво га умовање подстиче
да иде до краја у захтјеву подјеле, и искању свог дијела,
и једнаких права. Доминација једног начела, за њега је
неподношљив терор, зато и важност свемогућства са
гњевом одбацује, као механизам уништења једнаких
права свих учесника у полемици (рату). Послије овакве полемике на небу, и ријешености главних учесника
да се иде до краја, космички сукоб био је неизбјежан.
Таквој Сатаниној демагогији, подлегао је
„лаковјерни“ Адам. Прве вијести о Адаму, пјесник
нам казује тек у предвечерје космичке борбе у трећем
пјевању Луче микрокозма. Осликава га најкраће, скоро узгред, али довољно убједљиво. „Дух лукави и злом
задојени... Адама је на зло превластио“ (Луча, III, 271,
274). Тако ће и „Адамова лаковјерност грдна, И његова
непостојност лика“ (Луча, III, 277–278) бити довољан
разлог да га Сатана лако превласти, али то ће бити онај
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велики, и смртним заборавом скоро сакривени узрок,
његових и његовог рода, будућих страдања.
Ако је родоначалник рода људског Адам, на небу
(рају) био већ тако непостојан, какав ће тек бити, „павши“ на земљу, то јест „изгнањем из раја“? Борба која је
„три дана небо колебала“, и у којој је побијеђен Сатана и
низвргнут у ад, остала је уписана у души покајаног Адама:
Ова борба правде и неправде,
Што је небо три дни колебала,
Биће она са свијем ужасом
Печатана на душу човјека,
Да му ропство горчи и колебље.
(Луча, VI, 106–110)
Космологија и антропологија, код Његоша су
доведене у непосредну везу. Полемика на небу, са
свим својим посљедицама, пренесена је у земаљску
полемику, усложњена и искомпликована Адамовим
и свељудским „смртним заборавом“. „Сном је човјек
успаван тешкијем/ у ком види страшна привиђења,/ И
једва се опредјелит може/ Да му биће у њима не спада...“
(Луча, Посвета, 71–74.) Овакво стање човјеково, лако се
доводи у везу са Адамовом „непостојности лика“. Иако
је Бог показао милост према Адаму, давши му земљу,
а не ад, због његовог покајања и одступања од Сатане,
ипак, везивање за побуњеног Сатану човјеку је донијело
страшну казну, да му није ни честицу свјетлости остави37
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ло у души, него му потпуно избрисало сјећање на небо
(Луча, VI, 38–40). На другом мјесту каже за човјека, што
нам изгледа као пјесникова ненамјерна или, намјернa
недоследност: „Свеђер (човјек) умно остаје створење/ И
цар земље, иако у ропству“ (Луча, VI, 89–90). Конкретне
контрадикторности које налазимо у овом пјевању, морали би сагледати у контексту цјелине Луче, а у чему нам
највише помаже сама „Посвета“, која је у ствари пролог. Из „Посветe“ би могли закључити да ту „божанску
тварцу“ човјек, падом на земљу, јесте изгубио, али даљи
ток поеме открива нам да није изгубио могућност да је
опет нађе. Отуда су управо душевне муке на човјеку и
вапај да се то зрнце свјетлости опет нађе. Та подвојеност
човјека, остаће његова вјечита константа, као и тежња
да се та подвојеност превазиђе. Овакво онтолошко
разумијевање човјека сасвим добро кореспондира са
савременим антрополошким увидима најзначајнијих
психолога и религијских мислилаца и опитника.
Може се замјерити Његошу да се у Лучи није
довољно позабавио земаљским стањем човјековим, али
ипак то што је казао у „Посвети“, и у шестом пјевању,
довољно казује о основном проблему човјековог
земаљског живота. „Његова ће душевна таблица,/ с обје
стране бити начертана,/ с два потпуно супротна закона“ (небеским и адским) (Луча, VI, 93–95). Дубинска и
трагична располућеност човјека, јасно је казана у овим
стиховима, али Његош не би био велики пјесник, да није
нашао излаз из те располућености.
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Философски концепт Луче је у „обрнутој перспективи“, јер је судбина човјекова на земљи, и у временском току, објашњена оном (искром) што надилази
вријеме и земну судбину. Пјесник, подвижник, пошао
је од онога што претходи историји и земном трајању,
да би се освијетлило човјеково стање на земљи и у времену. То прво (заборављено) освијетлило је последње
(човјеково земаљско стање), и тако, „обрнутим“ ходом,
у последњем (земном) пронашло се прво (небеско).
Луча је велики небески пут у заборављено
поријекло човјеково, пут на којем се долази до сазнања
Онога што се на земљи, у забораву историје не зна. То
сазнање горњих тајни, омогућава сад човјеку и у животу на земљи, сјећање (прве своје славе) и одборављање
које враћа човјека, твар Творца изабрану – у сам Почетак.
Луча микрокозма у основи јесте драма човјекова
која превазилази хуманистичку антропологију, али тим
није умањен њен значај за човјека историје. Земаљско
стање човјеково је виђено брзим обасјањем луче, а сав
смисао ове богонадахнуте поеме јесте – како да се човјек
издигне изнад земаљског стања у којем влада патња и
смртни заборав. Зато је та свјетлосна честица (луча)
тако важна, да је Његош ставља у темељ свог дјела, у
темељ смисла човјека и космоса. Сваки подвиг, духовна
борбеност, слобода, дубинско сазнање, покренути су и
засновани том искром и њеним божанским смислом.
„Непостојност Адамовог лика“ и његовог рода, том ис39
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кром добија могућност онтолошко-егзистенцијалног
преображаја, којим човјек превладава своју природу
и креће из земаљског и смртног стања ка божанском.
Зато, и поред великих основа за антрополошки
песимизам, код Његоша можемо наћи живе ослонце за
дубинско охрабрење у разумијевање човјека. Његошев
Адам је превлашћен Сатаном, јер је од почетка слаб,
лаковјеран, непостојан, али, и павши на земљу, задржава могућност да изнова све види од почетка, што је
основни смисао Луче микрокозма. У потпуном паду и
изгнању, пробудивши у себи „искру бесамртну“, он је у
прилици да се издигне из смртног заборава, ослободи
власти палог Сатане. Проналажењем искре бесмртне,
човјек задобија могућност да се поврати, не само у прво,
небеско стање, него и да га превазиђе. Било би неправедно тај Његошев духовни оптимизам не видјети, и не
акцентовати као најдубљи смисао његовог пјесништва.
Сва духовна борбеност, витештво и чојство код Његоша,
имају основа у оваквом разумијевању човјекових моћи
и могућности.
По самом питању разумијевања слободе, Његош
припада великим ствараоцима свјетске културе. Ако
је за Достојевског речено да проблематика „његових
дјела започиње тамо, гдје се та проблематика код других
завршава“, то би се могло рећи и за Његоша.
Јер код нашег пјесника, слобода се не разумијева
само из аспекта човјека, хуманистички, него и у сагласју
са разумијевањем Бога Творца који из основа даје сло40

боду. Бог је онај који не само ствара, него и који држи
космичко устројство, и човјека у њему. Његош је видио да и човјек и космос постоје захваљујући вјечитим
творачким енергијама Бога Творца. Слобода ангела или
човјекова слобода, која не познаје а затим и не саглашава
се са том „вољом Творца“ осуђена је на саморазарајућу
побуну и одвајање од „прве славе“.
Психолошка одбојност човјека двадесетог вијека,
и нашег вијека, на сам помен „једноначалија“, више говори од његовој отпалости од првог извора, него о његовој
потреби за слободом,„једнаким уважавањем“ свих учесника у „демократском дијалогу“ (полемици свијета).
Ако нема првог и вјечито новог небеског влијанија,
онда је стварање (настајање новог), замијењено рециклажом (стварањем од већ створеног), што је више
нека преорганизација, ново контекстуализовање, него
продор у Новину. Овај моменат је врло важан, не само
с аспекта пјесничког стваралаштва, него са аспекта
темељно антрополошког. Јер, изгуби ли човјек ту моћ
обнове из Првине, то јест, животворну везу са Творцем, и сам улази у простор фикције (не зна откуд је,
ни куд иде), и такав, изгубивши стваралачки ослонац,
препушта се процесу (интелектуалне и материјалне)
(само)рециклаже. Таквом човјеку, у најбољем случају,
остало је да буде имитатор (Творца), који, на крају,
мора да пропадне у демијуршком илузионизму, или да
се унапријед одрекне сваког дубљег разлога живота, и
поклони ништавилу. Сагледавајући ове велике разло41
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ге Његошевог пјесничког подвига, ми инсистирамо на
његовој актуелности. И наш пјесник је с висина духа, са
жалошћу гледао на оне који се одричу тако високих разлога живота: „Моје племе сном мртвијем спава,/ Суза
моја нема родитеља“ (ГВ, 37–38).
Ако за пјесника каже да је „глас његов неба
влијаније“, тиме Његош пјесника ставља на мјесто првог
посредника с Творцем у обдјелавању и осмишљавању
стихије из које настају мирови, а на унутрашњем плану
човјековом, осмишљени говор, поезија, „дијалект Творца“. Ово небеско влијаније, као и многе симболичке
слике из Луче које га конкретизују, могу се узети и као
начело Његошеве поетике. Пјесник је онај кроз кога се
одвија чин стварања, који је немогућ без Творца, од кога
потиче стварање. Пјесник је и прва „благородна жртва“,
јер се кроз њега одвија служба Слова у свијету који је
„состав паклене неслоге“, и који је „тирјан тирјанину“.
Не само пјесник у ужем смислу, него и подвижник, ратник, који приноси себе на жртву благородну, може да
се домогне царства поезије. У Горском вијенцу читамо:
Што су момци прсих ватренијех,
У којима срца претуцају
Крв уждену пламеном гордошћу,
Што су они? – жертве благородне,
Да прелазе с бојнијех пољанах,
У весело царство поезије.
(ГВ, 990–995).
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И кроз ове стихове, пројављује се Његошево
дубље разумијевање поезије – она је у суштини
егзистенцијални акт творачког преласка преко људске
границе.
Његош је своје прво дјело назвао „Пустињак
цетињски“, учитавајући свој пут, своју различитост и
усамљеност у свијету због посвећености божанским
тајнама. Он је видио какав подвиг духа треба, да би се
човјек домогао онога што је Бог у његовим дубинама
заложио. „Наша земља мати милиона,/ Сина једног
не мож’ вјенчат срећом“ (Луча, Посвета, 97–98). Онај
који је, умирући у 38. години свога живота, захвалио
Творцу што га је на земљи, „међу милионима душом и
тијелом украсио“, и исповиједио: „...Колико ме је од мога
ђетињства твоје (Божије) непостижимо величество топило у химне, у химне боженствене радости, удивљенија
и велељепоте твоје, толико сам биједну судбину људску
са ужасом расматрао и оплакивао“ (Тестамент).
Његош је савремен и актуелан по оном што је
изузетно и надвремено, но и у времену дјелатно. По
том искуству наш пјесник припада оним великим
генијима човјечанства, који су увијек подстицали духовно покретање и обнављање из темеља, савладавајући
тешко помирљиве противречности уткане у човјека и
универзум.
Луча је духово радикалан текст, који није за
свакодневну употребу. Крајња питања једини су простор ове мистичне поеме. Но као што крајња питања
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не могу нестати из литературе, још теже из човјековог
ума, тако ће и Луча имати увијек један број читалаца и
поштовалаца. Бар оне који свој живот, а тиме ни литературу, не могу да прихвате без тражења одговора на та
питања. Јесте да култура подстиче духовни интерес за
прва питања, али она исто тако, својом експанзивном
просјечношћу, подстиче духовни заборав. Његош је био
човјек и пјесник великих питања, великих искушења,
великог подвига, и његов дух није могао да се задовољи
знањима земаљских мудраца. У духовној жеђи која се
могла само напојити живим струјама с небеског источника, мудрост земаљских мудраца цијенио је као
„по мракама жедно тумарање“. Пред његовом духовном жеђу, отварала се књига миробитна у којој су судбе
записане малом мраву ко гордоме лаву. И доиста овај
пјесник видио је да из те књиге човјек може да „чита
прекомјерно ништавило своје“, али у тој књизи може
да нађе да је он сам „тварца избрана“, или, како гласи
један цио стих: „твар је Творца човјек изабрана“ (Луча,
Посвета, 134).
Да религијски и мистички ствараоци нијесу препознали у Његошевој Лучи истинско искуство Богом
надахнуто, Луча би у самој књижевности већ изгубила
цијену. Тајна Његошеве стваралачке личности од самог
почетка привлачила је не само пјеснике и књижевне
истраживаче, него још више религијске мислиоце, филозофе, теозофе, а потом и психологе, као и музичке
ствараоце. Луча је испуњена духовном музиком („не44

беском армонијом“) и „духовним пићем којијем се
пљане покољења“... У том великом и генијалном духовном узнесењу, кроз пјеснички ерос сједињена је жеђ
за крајњим сазнањем са жеђу за слободом. Слобода и
сазнање код Његоша иду заједно. Зато су ова питања,
помажући се у ризичној авантури духа („На лађици
крила распетијех,/ без кормила и без руковође,“ Луча,
I, 1–2) долазила и до најдубљих одговора.
Вјечна питања изгубила би тај статус, и своју актуелност, да не садрже у себи моћ обнављања изнова.
И та питања се не обнављају, што ишту неко другачије
теоријско рјешење, него што ишту животно и животворно свједочење. Такво је и темељно питање људске
слободе. Питање слободе, као и питање постојања
Бога, у културном насљеђу 20. вијека скоро да је остало на маргини интересовања. Простор Бога, најчешће
је замјењиван простором ништавила и небића, празнине, а слобода је деградирана на простор човјековог
социјалног постојања. Жан Пол Сартр у слободи није
видио онтолошко или божанско поријекло, већ је слободу схватао као човјеков избор у практичном и етичком
дјелању, које не надилази релативност субјективизма.
Зато код овог мислиоца, код кога је добрим дијелом сублимирано разумијевање слободе у 20. вијеку, ништавило гута свако човјеково слободно дјело (биће). Кафкин Јозеф К. умире у стиду, јер се никад није одважио на
дубљи подвиг личне слободе. Код Мартина Хајдегера,
засигурно најтемељнијег философа 20. вијека, слобода
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се своди на личну „одважност“ у избору свог пута, али
и та духовна одважност, немоћна је у односу на свеобухватност смрти.
Његошева величина, и стална актуелност, јесте
и у томе, што је слободу разумијевао, не само као
могућност човјековог избора и афирмацију слободне воље, него и као могућност достизања сазнања и
постојања изнад смрти.
Код Његоша су достизале велико јединство управо
те највише категорије човјекове – сазнање и постојање.
Да те категорије живота пјесник није доживљавао само
интелектуално, картезијански, него животворно и жртвено, показује Горски вијенац као епски узор слободе. Да се
ради о вишој, богонадахнутој слободи, показује у цјелини
овај еп који се одвија под високим покровитељством духа
владике Данила и игумана Стефана. Њихове одлуке на
борбу као да долазе с неба, сагледавајући са тих висина цијелу драматику не само човјека појединца него и
историје и космоса. Од оних стихова, Удар нађе искру у
камену, до оних већ цитираних да јунаци прелазе бојнијех
пољанах у весело царство поезије, небеска Луча присутна је пуноћом свог смисла. Тако је цијела богопознајна
драматика Луче присутна и у Горском вијенцу, иако би
многи могли рећи да се ради о два свијета, небеском и
земаљском. Али дубље сагледавање оба дјела, показало
би да Луча (која је остала на небу) даје смисао Горском
вијенцу који се одвија на земљи.
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Наравно да Његош стоји на библијској и
јеванђељској традицији, али пјесник је, иако у тој
традицији, имао оригинална рјешења. Прихватање
„преегзистенције“, ми разумијевамо да није одступање
или супротстављање библијској и јеванђељској
традицији (да је Бог човјека створио на земљи и од
земље удахнувши му дух), него је измјештање Адама
на небо пјеснички начин драматизације те приче. Као
што је у Библији и Јеванђељу главна прича „изгнање из
раја“ и отпадање човјеково од Бога, кроз гријех (човјеков
избор, слободу), тако је и главна тема Луче управо
човјеков пад (од-падање, од-падништво) од Божије
благодати („творитељне поезије“), посредством Сатаниног (змијињег) (на)ума. Ако се по Његошу тај пад и
отпaдништво десило још на небу, дакле у духу, по нашем разумијевању то је само пјесничко драматизовање
дубине човјековог пада и отпадништва од Миротворца
и Његове животворне благодати, коју је наш пјесник
разумијевао и прихватао као основну стваралачку силу
које се удостојава човјек.
И код философа 20. вијека (осим религијских мислилаца), као уосталом и код античких пјесника, слобода
не издиже човјека изнад смрти, већ често уводи у велику трагедију. Код Његоша имамо двојако разумијевање
слободе. Слобода је првенствено афирмација слободне
воље човјекове, али, као и код поменутих филозофа и
пјесника, таква слобода не гарантује крајње сазнање ни
издизање изнад ништавила. Суптилни, и увијек акту47
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елни проблем Луче је управо у том разликовању слободе – јер и Сатана је слободан. Слобода Сатане у Лучи
микрокозма иде дотле, да од самог Творца „иште власт
да подијеле“, па да се онда сваки на „свом небу горди и
велича“. Високо разумијевање темељног питања слободе, Његош је у Лучи показао кроз космичку драматику и
крајње разумијевање бића. Космос је потресен Сатанином слободом, који је рачунао на разарање космичког
јединства и суспензију једног начела, не разумијевајући
довољно тајну Творца који држи космос у јединству.
Сатана размишља и захтијева сувише разумски и тражи своје право – свој дио, да буде суверен на том свом
дијелу, што је човјеку, његовом духовном наследнику,
који је отпао од цјелине, сасвим логично.
У Лучи микрокозма, судбина човјека и рода
људског сагледана је из есхатолошког простора. Мистични еп позабавио се оним што претходи реалној
историји људског рода, као оним од чега највише зависи
његова судбина у свијету. Као што почетна библијска
прича о изгнању Адама из раја носи највише загонетки, управо због своје оностраности, али је пресудно
утицала на реалну људску историју и културу, тако и
Луча Микрокозма, бавећи се истом темом – одвајањем
Адама, а потом и рода људског од Божије животворне
милости, на српском језику, највише казала о оном што
остаје увијек изнад реалне моћи људског разумијевања.
Мисао да је историја посљедица неког несагледивог
догађаја који се десио изван историје, историја култу48

ре није могла да прогна изван својих граница. Реално
знање да је судбина сваког новог човјека који долази
на свијет добрим дијелом условљена оним што су му
предали његови преци – мистичној теми поријекла даје
неку несагледиву очигледност.
Његош је у духовном надахнућу пролазио кроз
оне просторе, „гдје гину људска поњатија“, али то неизговориво искуство, највише је дало духовне силе
његовом пјесничком језику и разумијевању тајне
човјека. Наш пјесник је у најкраћим потезима осликао
Инферно, онако како га је видио с неба. С неба се види
јасније, и велике фигуре, које људи на земљи обожавају,
под небеским рендгеном виде се сасвим другачије од
онога како их гледају људи очима које „неба нијесу гледале“.
Како присуствује историјски план у Лучи микрокозма, јасно нам говоре стихови у којима се сумира, по
Његошу погубно величање неких историјских личности, захваљујући људском „разумијевању“ које о „небу
поњатиа нема“:
Шта те људској вуче колијевци
----------------------------------------Ђе вјенчана глупост са тирјанством
Ђе се само рад несреће људске
Боготвори Цезар с Александром.
(Луча, I, 324–328)
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Из есхатолошког простора земља се види као
„ужаса катедра“ гдје су и велики догађаји и велике личности (мрачне) историје човјечанства, под знаком помраченог разумијевања. Тако се на тој катедри временом ограниченог, сувише људског гледања,„рад несреће
људске, Боготвори Цезар с Александром“.
Његош је опјевао и до неба подигао јуначке подвиге, у којима је препознавао „искру божествену“. Наравно, можемо рећи да је у тим процјенама био пристрастан, али то није умањило пјесниково надахнуће и
убједљивост. Пјесник је стварао ликове из своје генијалне
имагинације, којој је било тијесно у историјској датости.
Карађорђа ставља међу највеће војсковође човјечанства,
а за Милоша Обилића каже:
Шта Леонид хоће и Сцевола,
Кад Обилић стане на поприште?
Ова мишца једније ударом
Престол сруши а тартар уздрма...
(ГВ, 233–236)
На ову процјену јунака и јунаштва, наравно непосредно је утицало вријеме у којем се већ разгоријевала
слобода код Срба, а коју је Његош распламсавао на духовном плану.
Његош се у Лучи није забавио Инферном, као
што се позабавио Данте, и то је недостатак овог дјела,
у поређењу с Божанственом комедијом, али смисао
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цијелог пута (цио пут) Дантеовог кроз Инферно и Чистилиште, јесте да би се духом подигао до „блаженог
жилишта“ (раја).
Међу оригиналним рјешењима поводом најтежих
питања, Његош има своје, философски и поетички засновано поимање, и о уласку смрти у свијет. По
библијским писцима, смрт је ушла у свијет и историју
оног момента кад је Адам згријешио, окусивши с
забрањеног дрвета познања добра и зла. Таквом, већ
смртном, није му више било мјеста у рају, већ је изгнан
на земљу. Код Његоша имамо рјешење овог питања, на
свој начин, који, ако читамо метафоре, није у супротности са библијским. По Његошу, као и по Библији, цијела
људска историја у непосредној је зависности од онога
што се десило прије њеног почетка. Пјесник, философ,
појаву смрти везује за сам катастрофичан догађај на
небу, када је Бог потегао стријелу коју је упутио на самог Сатану, и тиме га низвргао у пакао. Тај силни удар
пробудио је и „смрт из њене превјечне гробнице“ (Луча,
V, 419) и тада је она ушла у свијет и род људски. Овакво
рјешење овог питања, покренуло би још питања, једнако
тешких за људски ум, као што су покретана питања поводом библијске приче.
С неба се види оно што се са земље не види. Из
велике ревности за истинско разумијевање човјека и
његове тајне, Његош је показивао духовни гњев према
учитељима, који су у свом разумијевању унизили име
човјеково и „његово званије пред Богом“.
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Писац Луче није био књишки мудрац, него пламени пјесник, а кроз пламену поезију, философ и богослов. Науку коју је добијао с неба највише је волио
и цијенио. И зато је могао да „слободно гледа сваком
злу у очи“ (писма), и да људском мудровању не придаје
високу цијену. Он се држао, доиста оне старобиблијске
заповијести: Једино се Богу поклањај, и не имај никаквог
идола на земљи. С те горљиве висине духа, каже:
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Питагоро, и ти, Епикуре,
Зли тирјани душе благородне!...
Ви сте име људско унизили
И звание пред Богом човјека...
Небу грабећ искру бесамртну,
С којега је скочила огњишта,
У скотско је селећи мртвило.
(Луча, Посвета, 151–160)
Његошева Луча је остала на небу, али њени зраци силазе на земљу, до дна људског заборава. Тако, она
остаје у српској и свјетској поезији и култури – као
вјечна зубља у вјечној помрчини, која, нити догори(јева),
нити свјетлост губи. (ГВ, 609–610)
У овом кратком и оскудном слову, покушали смо
да нагласимо нека битна питања кроз која би Луча и савременом читаоцу била привлачна и од духовне користи.
Парадоксално, она је савремена, јер је надвремена. Та „обрнута перспектива“, могла би нам отворити врата Луче.
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Дуго и предуго је чекала Луча да буде преведена и на руски језик. И поред добрих превода Горског
вијенца, од стране значајног руског пјесника Јурија
Кузњецова, и слависте Александра Шумилова осамдесетих година прошлог вијека, руски читалац није имао
довољно основа да уђе у најдубље слојеве Његошевог
пјесништва. Његош је углавном прихватан и читан у
епско-националном и херојском кључу. Метафизички простор Његошевог пјесништва, одакле исијава не
само божанска поезија него и божанска енергија, и божански ум – тако силно пројављени кроз Лучу микрокозма – био је, до сада, недовољно познат руском читаоцу. Стихови Луче: Звание је свештено поете/ Глас
је његов неба влианије/ Луча свјетла руководитељ му
(Луча, Посвета, 177–179), које је и непотребно преводити на руски, говоре експлицитно о поријеклу ове
поезије, и улози пјесника у свијету. У овом мистичком епу, и Бог Творац, разумијева се и сагледава као
пјесник неба, који обдјелава космичку стихију, дајући
јој свој богосмислени поредак и свјетлосни смисао.
Улога пјесника у свијету, по Његошу јесте провођење
те логосне мисије творачког Слова на свој језик. Тај основни смисао пјесничког духовног подвига прожима
цјелокупно пјесничко, духовно и ослободилачко дјело
Петра II Петровића Његоша.
Истина, за Његоша се у Русији већ зна вијек и
по, од појаве прве монографије А. П. Лаврова у Москви далеке 1887, Његош владика и владар црногорски
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и његова књижевна дјелатност, као и првог превода
Горског вијенца од стране Лукјановског исте те године, али српски пјесник, због језика на ком је писао, и
недовољног интереса великих националних литература за оне мање, ни до данас, ни изблиза није познат у
руској култури. О Његошу, посебно у Русији, писало се
као владару и владици црногорском, што је повећавало
интерес не само за његову херојску и национално-ослободилачку димензију пјесништва, него и за Црну Гору,
која се ослобађала из турског ропства уз непосредну
подршку руске царске државе. Али, такав интерес за нашег пјесника није довољно допринио откривању оних
дубљих слојева његовог пјесничког дјела.
Сада, у потпуности преведена главна Његошева
дјела на руски језик, дају више основа да се генијални
пјесник српског језика сагледава као велики, не само
словенски, него и велики свјетски пјесник.
Овај превод Луче, као и овај уводни текст,
појавили су се први пут у оквиру другог броја зборника „Књижевне везе Русије XVIII и XIX вијека: по руским и иностраним архивама“, објављеног у Москви,
у издању Института за свјетску књижевност Руске
академије наука (Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук, ИМЛИ
РАН), 2016. тачно 171 годину од њеног објављивања у
Београду (1845).
Овим пројектом руководи доктор филолошких
наука, професорица Наталија Даниловна Блудилина,
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која је уложила огроман труд, не само ангажујући велики број сарадника и истраживача ове проблематике, него несебично улажући свој истраживачки рад и
љубав на проучавању Његоша, црногорског и свесрпског културно-историјског наслеђа, које има непосредну везу с мисијом руске државне историје и културе на
српски дио Балкана.
Ради неопходног наглашења судбине и великих
пјесника из такозваних „малих језика“, овдје само истичемо једну нелагодну паралелу: наши средњошколци
сасвим добро познају велике руске писце – од Александра Сергејевича Пушкина, Николаја Гогоља, до
Михаила Шолохова, јер су обавезна лектира у школском образовању – а за наше велике писце, у руској
културној јавности, тек ако се нешто мало више зна
изван простора славистичких катедри.
Сам Његош је јарко нагласио проблем великог
пјесника у малом народу, као у оним стиховима „Посвете“ у Горском вијенцу: Из грмена великога лафу трудно
изаћ није/ У великим народима генију се гнјездо вије, као
и у „Посвети Сјени Пушкина“ – срећни пјевче великог
народа... објављеној као пролошка пјесма Огледала
српског 1845.
Иља Михаилович Числов, добар зналац своје, руске, али и српске културно-историјске традиције, имао је
срећу као преводилац Луче, да се посвети не само њеној
великој мисли и мистичко-божанском откривењу, него
да преводи на савремени руски језик пјесничко дјело на55
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писано на старосрпском језику обилно прожетом рускоцрквенословенским језичким елементом.
Превод Његоша на руски језик још некако
схватамо и као повратак пјесника у његов духовни
завичај, јер наш пјесник, не само да је примио свештени чин владике црногорскога у Петрограду (1833), као
двадесетогодишњак, него се на руском језику упознао
са свјетском културом. Колико је Његош био срастао
са руским језиком, показује нам очито и сам језик Луче,
што ово двојезично издање најнепосредније показује.
Језик Луче је не мала баријера и савременом
српском читаоцу, али висока и мистична мисао епа,
антрополошка и космолошка драматика и динамика
опјевана у њему, подстичу занимање савремених истраживача и тумача, што је у посљедњој деценији резултирало појачаним интересом за њену духовну проблематику. Појачани читалачки и преводилачки интерес за Лучу дао је савремене преводе (руски, румунски,
словеначки...) као и нове значајне текстове домаћих и
страних аутора, инспирисане њеном духовном тематиком, што све заједно доприноси, како смо већ рекли,
њеној парадоксалној актуелности.
Овим преводом Луче микрокозма, не само да руски
читаоци имају на свом језику ново Његошево дјело, него,
на неки начин и новог Његоша. С овим добрим преводом Иље Числова, читаоци ће моћи много боље да читају
српског пјесника и лакше увидјети његову пјесничку висину и онтолошку драматику бића, присутну једнако и у дру56

гим његовим дјелима. Полемички конфликти на којима
стоји Горски вијенац, постају нам јаснији, осмишљенији
и убједљивији, обасјани полемичким конфликтом описаном у Лучи, који се одиграо на небу између Творца и Сатане. Овдје није неважно нагласити важност настанка Луче
прије Горског вијенца, јер су тако и они најдубљи полемички конфликти, које пјесник открива у небеском простору
и духовном свијету, с досљедношћу тајнопроничућег ума,
пренесени у историјски простор човјековог постојања.
Без тог небеског источника пјесничког стварања, који
се кроз Његоша моћно пројавио, не можемо у довољној
мјери разумјети ово пјесништво, које и у нашем свијету и
времену, напуњеном адским силама и пакленом неслогом,
задржава онтолошку актуелност и аксиолошку универзалност.
Упућенији руски читаоци у српску историју и
културу, знају да је Његош за Србе, оно што је Пушкин за Русе. Генијално пјесничко дјело А. С. Пушкина
органски је повезало многе слојеве руског језичког и
повијесног искуства – од билина и народних скаски,
преко конфликтних тема руске историје, улазећи све
дубље и суптилније у узбудљиве вртлоге руске душе,
и руског слојевитог, трагичног и узвишеног карактера.
Идеја националне културе, кроз Пушкина доживјела
је свој пуни саморазвој, суверено улазећи у простор
свјетске књижевности и културе XIX стољећа. У истом
вијеку и сличним пјесничким подвигом, Његош у свом
пјесничком дјелу интегрисао је богато српско покосов57
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ско наслеђе епске и лирске поезије, формуле народне
и библијске мудрости и нововјековну ослободилачку
српску историју – и сав тај живи материјал прерадио и
оплеменио стваралачким пламеном генија, који је долазио с неба. Његош је такође својим великим дјелима
која се међусобно допуњавају и потпомажу (а Луча се
држи највише висине), ушао у високи простор европске
мисли и пјесништва. Словенски духовни порив свеобухватности и свејединства торжествено се пројавио
коз ова два словенска генија у чијим су дјелима њихови
језици достигли најснажнији израз и најљепши звук.
Иља Числов, као добар зналац српског језика и
српске културе, показао се већ и као добар преводилац
српске савремене књижевности. Наравно, и наш преводилац је био свјестан да превођењем Луче треба у(з)
лазити у велике духовне висине, са којима се, као преводилац, није прије суочавао. Показало се да је Числов
приступио превођењу ове философске и мистичне поеме, с духовним трепетом, и да је то велико бдење и рад
на језику, дало благотворне духовне плодове, којима ће
моћи одсада да се наслађују и руски читаоци. Овај превод примамо са радошћу, јер осјећамо и видимо, да је
духовно сијање Луче, праћено раскошном небеском (х)
армонијом, пренесено и на руски језик.
							
			Предговор двојезичном издању
(првом преводу на руски језик) Луче микрокозма, 2017.
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ОКУПАЦИЈА И СЛОБОДА У
ЊЕГОШЕВОМ ДЈЕЛУ
1.
Двjестагодишњица рођења Петра II Петровића
Његошa, обиљежава се с осјећањем не само пуне актуелности, значаја и значења тог дјела и у нашем времену, него и с осјећањем да ће оно имати такав значај и
у будућности. Његово пјесништво, сабирајући у себи
многе духовне, културолошке и историјске слојеве, с
наглашеном религијском и философском димензијом,
и данас се прихвата и чита као дјело које је високо надишло вријеме у ком је настало, откривајући онај духовни
простор откуда долазе виша просвјетљења у текућим
временима.
Што се тиче српског народа, Његошево дјело и
његова личност, били су, у посљедњи вијек и по, његов
најдубљи ослонац, надахнуће у распећима и подвизима
и, неупоредиво најближи идентитетски знак.
Очекивало би се да поезија епског замаха, као
што је, поглавито, Његошева, нема мјеста за дубока мистичка прозрења, али, гле, то се у његовом пјесништву
сјединило. Његош је директни насљедник српског народног епа, који је преображено присутан у његовом
дјелу, али је пјесник тој епској ширини и историјској
подлози додао ону духовну висину и дубину, која и данас
код читалаца производи вртоглава открића. Његошева
дубока пјесничка мистика, нарочито пројављена у Лучи
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микрокозма, није служила да се пјесник и његово дјело
одвоје од земље и времена, него, управо, да се, с тим,
горњим прозрењима, још дубље сагледају антиномијске
основе, не само космогоније него и антропологије.
Интерпретативна полемика у његошологији није
се смирила, али Пјесниково дјело стоји монументално и стабилно, и, рекло би се, довољно обасјано само
собом. Или, како би рекао Гете: Велика дјела увијек су
лијепа као у први дан. Тумачи Његоша налазили су паралеле, или утицаје античке трагедије, Платона, Оригена, Дантеа, Милтона, гностика, стоика, али, и поред
тих могућих увида и аналогија, долазили су до сазнања
да је Његош аутентични геније, израстао понајприје
из насљеђа свог народа, а потом, као пјесник горљивог
духовног ероса, улазећи у просторе свепрожимајућег
духа, достизао оне духовне висине, које су, на свој начин, достизали и откривали велики духови у историји
човјечанства.
Пошто је моја тема Окупација и слобода у
Његошевом дјелу, неопходно је за почетак указати
на онај први контекст, а то јест – историјски. Наиме Његошево дјело, настајало средином деветнаестог
вијека, у већ разгоријевајућој атмосфери ослобођења
српског народа од вишевјековне турске окупације,
надахњивано је националном слободом, али, још дубље,
творачком слободом, на путу ка најдубљим сазнањима.
Смисао Његошевог дјела показује да окупација човјека
и народа не долази само од отворених непријатеља и на60

силника, него да постоји и она скривена окупација која
долази од духовног заборава. Тако и слобода човјекова
није само у одбрани од видљивих непријатеља и насилника, него још прије у наласку унутрашњег огњеног
ослонца, којим се душа ослобађа од метафизичког ропства и заборава.
На самом почетку Горског вијенца, сусрећемо се са
тоталном окупацијом српског народа, који, као да у простору историје нема више никаквог излаза. У мртвом
сну свог окупираног племена, као да је још једино будан
његов поглавар – владика Данило. У првом монологу
владике Данила ређају се апокалиптичне слике, које се
преносе, наравно, и апокалиптичним тоном:
Сан паклени окруни Османа,
Дарова му луну ка јабуку.
Злога госта Европи, Оркана!
Византија сада није друго
Но прћија младе Теодоре –
Звијезда је црне судбе над њом.
(ГВ, 9–16)
------------------------------------Вражје племе позоба народе –
Дан и народ, како ћуку тица.
(ГВ, 20–21)
-------------------------------------
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Страшило је слушат шта се ради;
Мален свијет за адова жвала –
Ни најест га, камоли прејести!
(ГВ, 26–28)		
------------------------------------Куго људска, да те Бог убије!
Али ти је мало по свијета
Што си својом злошћу отровала?
Но си отров своје адске душе
И на овај камен избљувала!
(ГВ, 49–53)
Ови стихови изговарају се с врха Ловћена, дакле, с врха духовног видиковца, док сви други (главари)
спавају. Аутор је порeд имена владике Данила ставио у
загради одредницу: сам собом. Владика, дакле, у свом
монологу, којим сагледава реално стање свог окупираног народа, са дубоким унутрашњим понирањем,
с једне стране у историју, а са друге у судбину своју и
српског народа, разговара сам (са) собом. И то је један
од кључних драмских момената, и носећа драмска
тензија Горског вијенца, јер владика Данило, иако глава
народа, али као да је и одвојен од других (главара), тј.
издвојен својом висином и дубином духа. Његова понорна издвојеност јесте, у ствари, духовно прихватање
удеса који се обрушава на његов народ, што други и не
могу појмити као што он поима. Владика је у Горском
вијенцу отјелотворени народни вожд, који (по)нешто
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више види од других, и управо зато што нешто више
види, разлог је да говори сам собом, и међу свима као да
је сам. Призоре које гледа Владика не може да подијели
са другима, јер он стоји на духовно вишем мјесту и од
њега се очекује одговор до којег други не могу доћи.
У духовно-психолошком смислу, монолози
владике Данила сабирају сложено окупационо стање
његовог народа, прокопавајући његов унутрашњи бездан. Гледа поноре и отворена уста ада, црне дане и црну
судбину, али он, с друге стране, предосјећа готовост
свог племена на борбу, жртву и слободу, у чему би он
сам имао главну улогу и највишу одговорност. С једне
стране, историјски реализам окупационог притиска
покреће најдубље духовне силе у поглавару (удар нађе
искру у камену, ГВ, 2322), које га распињу ужасним призорима, саморазарајућим сазнањима, и неиздрживом
одговорношћу своје улоге – то ми прса у тартар претвара (ГВ, 638).
Овдје смо на самом прагу да зађемо у дубљи слој
Владичине личности, кроз који се пројављује метафизичка димензија окупације, и наравно, метафизички
простори (његовог) слободног духа.
Моје племе сном мртвијем спава,
Суза моја нема родитеља,
Нада мном је небо затворено.
(ГВ, 37–40)
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У ад ми се свијет претворио,
А сви људи паклени духови.
(ГВ, 41–42)
--------------------------------Грдни дане, да те Бог убије,
Који си ме дао на свијету!
(ГВ, 84–85)
Саме мисли које мисли, и бриге које брижи,
постављају Владику у центар драме његовог народа,
која има експлозивну подлогу реалности, над којом се,
у Владичином духу, раскрива вртоглави метафизички
простор, испуњен ужасним призорима. Он је сам, али са
свима, јер – кроз њега се, у дубинама, прелама судбина
његовога народа, како она из прошлих времена, тако и из
будућности. У овој духовној тачки Његош високо надраста цијели народни еп – управо том егзистенцијалном
драмом самоће и антиномијски растржућим мислима:
Зло се трпи од страха горега,/ Ко се топи, хвата се за
пјену; над главом се надодају руке (ГВ, 548–540). Драмска
тензија, између нивоа мисли владике Данила и главара,
открива се у првој реплици Вука Мићуновића, који прикривено слушајући Владичин монолог, каже:
Каква те је спопала несрећа
Те но кукаш као кукавица
И топиш се у српске несреће?
(ГВ, 90–93)
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У трећем стиху, видно је да Вук Мићуновић
ипак добро слути смисао Владичиних мисли, али он је
човјек акције, који „зебе од много мишљења“. Кад Вук
Мићуновић, који је по висини духа најближи Владици,
овако сажима ријечи владичиног понорног монолога,
можемо претпоставити шта и како мисле остали црногорски главари, који су по духу, углавном у простору
једносмјерне народне епике.
Тензија између „неодлучног владике“, главара
и народа који се оглашава у „колима“ позивајући на
акцију, јесте, како смо већ нагласили, основна драмска
тензија Горског вијенца. Ова тензија атмосферу драмског епа подиже према врхунцима духовног кључања,
и прави од ове драме муњевиту рекапитулацију српске
историје и народне поезије, а кроз то, и корјенито и
разуђено сагледавање смисла људског живота и подвига.
Дакле, оно што је у својој васељенској самоћи
Владика изговорио и мислио, а што Црногорци нијесу
могли да чују, или, да докуче, то је управо оно што су
посљедње генерације, односно, духовни насљедници,
конкретније – читаоци, примили и доживјели као
највредније у његовом дјелу. У монолозима Владичиним, живот је најдубље разоткрио и сагледао себе, и
нашао ријечи да то непоновљиво изрази.
Спољашња окупација његовог племена, радикализовала је Владичину личну трагичну позицију, у којој
постаје једна сламка међу вихорове, сирак тужни без
игдје икога (ГВ, 35–36), над којим је небо затворено, а
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из дубина се отварају адска врата, и најављују паклени
духови. Спољашња окупација прешла је у унутрашњу
(постала је његова „прћија“ како ће казати касније
у стиху: Зла под небом што су сваколика/ Човјеку су
прћија на земљу (ГВ, 2494–2495). Њему се указује сопствена судба, за коју каже – мислим нема подобне на
земљи (Луча, Посвета, 284). Овај егзистенцијални трепет и зијев бездана који доживљава Владика, могао би
се упоредити само са страхом и дрхтањем његовог
савременика, и исписника, данског религиозног философа и пјесника, Серена Кјеркегора, чију ћемо духовну
блискост још наглашавати. Удар мисли, који се под притиском историјске окупације, спушта до оних дубина из
којих се постављају темељна питања људског постојања,
често изгледа, да само производи веће духовне муке, и
пасивније стање духовног поглавара. У таквој тјескоби
разбудила се трагична свијест појединца, у којој се, рекло би се, безуспјешно покрећу питања човјека „баченог
у свијет“, и безнадежно остављеног од свог Творца. Као
да је Његош средином деветнаестог вијека, најавио мислиоце двадесетога вијека који су се у маратонским расправама бавили темом човјекове бачености, одбачености, отуђености, самоће, и богоостављености у свијету
(А. Ками, Ж. П. Сартр, М. Хајдегер, Ф. Кафка... Ова тема
била је и тема религиозних мислилаца 20. вијека). Но
Његош је мислилац и пјесник пророчке ватре и духовне
смјелости, зато и није остао закопан у рову историјског
времена.
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Доживјевши дубину ужаса бачености, самоће,
трепет пред адским призорима, он иде даље, јер је његов
дух богожедан и небожедан, и није могао остати привезан за земљу, безнадежно окупиран туђинима, али и
свељудским мраком, заборавом и смрћу. И као да је у
простору највише духовне окупације мраком, заборавом и смрћу, на самој граници понора и небића, Његош
открио спасоносну искру бесамртну:
У ноћ страшном буром разјечану
Сину мени зрака пред очима
И глас зачух као глас ангела:
„Ја сам твоје душе помрачене
Зрака сјајна огња бесмртнога
Мном се сјећаш што си изгубио;“
(Луча, I, 31–36)
2.
Његошево разумијевање антропологије извире из пјесниковог разумијевања космогоније. Као и у
библијском разумијевању, код Његоша Бог Отац ствара
небо и земљу и човјека. Можемо на почетку нагласити
полемичко одступање Његошево од библијског концепта, којим наш пјесник Адама види међу другим духовним бићима на небу. Ово мјесто, његошолози су узима67
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ли као једно од главних мјеста Пјесниковог одступања
од библијског концепта.
Ако узмемо библијску причу о Адамовом гријеху
(Свето Писмо, Прва књига Мојсијева, гл. 3), као метафоричко казивање, а другачије га не можемо узети, онда
лако можемо наћи компатибилност између библијског
и Његошевог разумијевања Адамовог пада. То што
Адам код Његоша постоји у духу још на небу, зар не
наговјештава да Адам, неким чудом (подвигом) опет
може да се врати у то прво (небеско, тј. рајско) стање,
што је и смисао јеванђељског разумијевања човјека? А
то што је Адам збачен с неба на земљу, ради „свезе са Сатаном“, зар само не говори о дубини и егзистенцијалној
драматичности пада, који је у Библији казан тишим
језиком? Кад слободније промислимо, ни у овом моменту, Његош не одступа од библијског разумијевања
стварања свијета и човјека. Библијска прича о Адамовом изгнању испричана је језиком бајке. Шта је све сакривено под „дрветом сазнања добра и зла“ и забране
кушања тих плодова, не можемо тачно знати. Та забрана у суштини имала је да нагласи нека ограничења
човјекова (у односу на Бога), која су, самим тим, налагала човјекову послушност Богу. Оно што је сигурно,
у тој забрани скривена је велика разлика (онтолошка
и онтичка) између Бога творца, и човјека, кога „ствара
по свом подобију“. И управо, из те прве, човјеку скривене (онтолошке), разлике произлази његов пад у гријех
лакомислености, у превлашћеност злом науком – у
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Библији то охрабривање на зло дјело долази од змије,
код Његоша од Сатане. Аргументи змије и Сатане су
исти – Богу треба човјекова послушност ради апсолутне власти, односно, да би човјека држао у покорности
(послушности). У Библији, змија тумачи Божију забрану кушања плодова добра и зла, страхом да би човјек,
окусивши од тих плодова, постао као и Бог. Код Његоша
је слично: Сатана тражи од Бога да „подијели владу“ на
небу, па да се сваки „на свом небу горди и велича“ (Луча,
IV, 160). Другим ријечима, по поучавању змије, односно
Сатане, Бог ускраћује човјеку слободу, да би суверено и
самостално држао власт на небу и земљи.
У чему би се Адамово постојање још на небу
(по Његошу, преегзистенција у духу), разликовало од Адамовог постојања у рају? Заједничко је да је
Адам (код Његоша) пао у гријех отпадништва још на
небу, а у Библији – још у рају. У чему би се разликовало библијско „изгнање Адамово из раја“ на земљу, у
историју и покајање, од Његошевог низвргавања Адама на земљу ради испаштања због „свезе са Сатаном?
Очито да је пјеснику требала драматичнија прича, не
само пјеснику него и философу. Његошев доживљај
дубине пада човјековог јесте најдубља и најтрагичнија
драма човјекова, управо зато што је он није довољно
свјестан. Павши на земљу, човјек је пао у заборав, и само
тамнијем проласком се сјећа прве своје славе, ...Те се
трза бадава из ланца, да за собом проникне мрачности.
(Луча, Посвета, 19–20)
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Управо је такав „смртни заборав“ произвео катастрофални обрт вриједности: оно што држи универзум и човјека предато је смртном забораву, а разорне
силе земне историје, оличене у Цезару и Александру, производе слијепо обожавање међу самртницима: „Ђе вјенчана глупост са тирјанством,/ ђе се само
рад несреће људске,/ боготвори Цезар с Александром“
(Луча, I, 326–328). Извршен је онтолошки обрт и потпуна (само)окупација, у којој је постигнута максимална
раскош историјске трагедије – гдjе ће Адамово насљеђе
„похулити на небесну свјетлост, а да мрачно име обожава“ (Луча, VI, 119–120).
Основно разумијевање Творца, творевине и
човјека, код Његоша пројављује се кроз разумијевање
творачких сила, које творе, одржавају, и доводе
до крајњег смисла космичку еволуцију и човјеков
унутрашњи смисао. Са аспекта духовних сила, и космос и човјек су под дејством различитих духова (сила)
у вјечној борби. И у тим питањима Његош показује
чудесну дубину, и сензибилитет за полемичке силе у
простору космоса, или космотворства, и у простору
човјека, а тиме, и људске слободе и историје.
Његошево занимање за најдубља питања
човјековог постојања и космичког устројства, произвело је и особено разумијевање човјекове слободе.
Пјесников дух је изразито монотеистичан. Али његова
духовна сложеност показује се у томе што је у простору
духовног свијета перципирао и многе духове и њихове
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слободне воље, које дјелују у космогонијском простору,
и у унутрашњем простору човјека и историје.
Духовна сазнања пројављена у Лучи микрокозма,
дају нам основу за Његошева онтолошка разумијевања
универзума и човјека. Вођен бесмртном искром (некад је
назива и бесмртна идеја, свијетла идеја, некад огањ бесмртни, некад твар бесамртна...) долази на извор чудесах и
открива централно мјесто, то јест престол небески, на ком
сједи Бог творац, творитељном зањат поезијом (Луча, III,
3). А та творитељна поезија јесте изливање творачких
свјетлосних сила на цијелу творевину коју обдјелава и
доводи до крајњег смисла. Каква је и којих размјера та
космотворна стратегија, казују сихови: Вријеме ће и к
тој цjељи доћи/ Да се мрачни бездни освијетле (Луча, III,
89–90). По том питању он се много разликује од основних духовних инерција половине деветнаестог вијека, али
као да својом издвојеношћу и дубоким разоткривањем
човјекове трагике, упозорава на долазећу, атеизмом надахнуту, катастрофу двадесетог вијека.
Наравно, и овдје би нагласили Његошеву духовну
сродност с данским философом и пјесником Сереном
Кјеркегором, који у постхегеловском времену апсолутне логике, потресен унутрашњим трепетом појединца,
горљивим духом, стоји над својим безданом, свједочећи
егзистенцијални парадокс, да појединац може додирнути апсолут. Но, најзначајније инерције мислилаца, философа и пјесника друге половине 19. вијека а потом и
и 20. вијеку, ишле су трагом Ничеовог катастрофичног
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нихилизма, и његове чувене крилатице: „Знате ли – Бог
је умро?!“ Његошев многослојни дух и ум (захваљујући,
у себи сачуваном, средњовјековном и библијском
духовном насљеђу), открио је, кроз своја мистична
понирања, небесни источник (извор бесмертија), кроз
који се јавља вјечна истина и правда, која једнако држи
и космос, и човјекову душу. Зато је Владика имао више
задатке, који су, истина, осјенчени и дубоким дилемама
и колебањима, али његов горљиви дух је био богожедан, зато се и није могао задовољити одговорима мудраца, чије је мудрости доживио као – кроз мраке жедно
тумарање (Луча, Посвета, 68).
У Лучи смо видјели, да и сам небески Творац
има своје духовне противнике. Космос, или небеса,
нијесу статична творевина. И на небеско устројство,
и посебно на власт у космосу претензије имају и други
духови. Оно што је важно у Његошевом разумијевању
духовног свијета, и небеских сила, то је – да нијесу без
могућности, иако бораве у небеском простору, да се
помраче и крену на зло дјело, управо захваљујући духу
слободне воље. Његош јасно стоји у темељном сазнању
које прожима најдубље слојеве културног памћења, а
то је – да је слобода суд. Сваком суди његова слобода. Што би се могло свести и на дубоко опитовано
хришћанско искуство, у којем Његош стоји – слобода је, или пут у живот и дубље сазнање (пут живота),
или – пут у разарање, саморазарање, у смрт и заборав.
Слобода је или стварање или разарање, она може да
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донесе просвјетљење, али слобода може да доноси и
помрачење, убиство и самоубиство.
У онтолошкој конституцији универзума, која
подразумијева и постојање човјека у њему, обдареног слободном вољом, и могућношћу сазнања – сама слобода, по
онтолошком рангу, стоји испод оног што се подразумијева
под миродржном силом (миродржни ланац). Истина,
правда, свјетлост, творачке силе, које чине миродржни ланац, постоје независно од човјека. Категорија слободе се
не везује за Бога творца (који је „сам по себе био“, Луча, 3,
142), слобода се везује само за створене духове, који дакле
немају пуноћу онтолошког ослонца у себи. Слобода је резервисана за оне, који тек треба да се, кроз слободну вољу
и дјело, посвједоче, и разоткрију свој лик.
Код Његоша се доиста виде двије природе слободе
– она која је употпуњена љубављу и жудњом за највишим
сазнањима, а кроз то, и – сусретом с бесмртним источником (извором чудесах) гдје се причешћује с источника
бесмртија, вјечне правде и вјечне љубави. С друге стране,
Његош је јарко оцртао и слободу пројављену кроз Сатану, који има погубно намјерење, да дâ друго правило
бићу, односно, да раскине миродржни ланац, да произведе катастрофу на космичком плану, а потом, као што
смо видјели у Лучи, и на антрополошком плану. Сатана
у Лучи, превластио је Адама, за своја намјерења, јер је
Адам, лакомислен и непостојног лика. У овом одређењу
Адама, да је, још у духу (преегзистенцији) био лакомислен и непостојног лика (Луча, 3, 278), имплициран је
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Његошев „антрополошки песимизам“ који су наглашавали многи његови проучаваоци.
Но, од тог очекиваног „антрополошког песимизма“, по нашем осјећању, занимљивији је Његошев подвижнички човјек, који се са земље, дакле из палости и
заборава, оружа подвигом и достиже духовна сазнања
показана у Лучи, или, кроз борбу са окупаторима и
тиранима на земљи, прелази „с бојнијех пољанах у весело царство поезије“ (Горски вијенац). Његош је, дакле, видио и описао ту слободу којом човјек достиже
сусрет с оном првом свјетлошћу (Луча), али је видио
и описао слободу која низвргава своје носиоце и идеологе у вјечну погибију. Слобода с коријеном у небу и
слобода без тог коријена, су стваралачка и разарајућа
сила, свјетлост и тама, правда и неправда. Те антиподне
силе обнављају космичку полемику, али се оне преносе
и на антрополошки план, испуњавајући најсложенијим
сукобима историјску драму човјекову.
Наш пјесник, као библијски пророк директно
слуша ријеч Бога творца, који за себе каже Ја сам један
који стварат могу (Луча, 3, 45) и – Ум је само један без
границе, Сви су други кратковидни уми (Луча, 3, 199–
200). Овдје, рекли бисмо, сасвим јасно су онтолошки
разријешени полемички основи у Његошевом дјелу,
и вјечни антагонизам сила, као и много наглашавани
од неких интерпретатора, пјесников дуализам. Овим
се, наравно, не укида онтолошка полемика и борба
супротстављених духова у Његошевом дјелу, већ се
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само указује на њен исход. Ја сам један који стварат
могу (Луча, 3, 45) – то је свијетли врх Његошевог монотеизма, и онтолошко разрешење полемичких сила унутар универзума и човјека.
Сазнања и небеска виђења, пренесена су у Горски вијенац у ком је на земљи настављена борба, која
је виђена на небу, у Лучи микрокозма. Игуман Стефан,
други носећи лик Горског вијенца, који се нашао у срцу
окупационог земног простора, сагледава унутрашњу
борбу у свијету, који је состав паклене неслоге, испуњен
духовним сљепилом, насиљем и разарањем:
Свијет је овај тиран тиранину,
а камоли души благородној!
Он је состав паклене неслоге.
(ГВ, 2499–2501)
Али излаз из таквог свијета могућ је једино ако
се прихвати бреме и стоички носи:
Зла под небом што су сваколика
Човјеку су прћија на земљу.
(ГВ, 2493–2494)
Владика Данило духовно узраста у свијету
испуњеном пакленом неслогом, више слутећи него
видећи излаз са добрим завршетком, а игуман Стефан,
је већ овај грдни свијет испитао, отрови му чашу ис75
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капио (ГВ, 2487–2489), он је без физичких очију, али му
лице сија веселошћу, и духовним видом сагледава космичку и земаљску борбу. Он види затомљене резерве
сила, у човјеку и у свијету: Нове нужде рађу нове силе,/
... Удар нађе искру у камену, / Без њега би у кам очајала
(ГВ, 2322–2323). У свијету и у космосу, све је позвано на
борбу, и на живот. Игуман све већ јасно види, и види
да: Над свом овом грдном мјешавином/ Опет умна сила
торжествује (ГВ, 2311–2312), и даје свом племену благослов за борбу, и то борбу непрестану (мичући гријех
јунака на своју душу). Борба непрестана, само може
бити, ако се рачуна на ону борбу која подразумијева и
борбу за најдубља сазнања и улазак на врата чудесах.
И Луча и Вијенац су припрема човјека за живот
и сазнање, за ослобођење из конкретно историјске, али
и још прије, метафизичке окупације – мраком, заборавом и смрћу. Цио космос, а потом и земна историја су
у борби, али и у Лучи и у Горском вијенцу, као да Његош
припрема и васпитава ратнике свјетлости који у себи
оснажују језгро истине и небеске правде и љепоте које
одржавају космос и човјека. Зато је и Горски вијенац,
озарен Лучом, дјело које је далеко и најдаље од сваке
милитантне борбености и примитивне међусобне „истраге“. Дилема Владике Данила пред борбом с отпадницима своје вјере и народности, јесте духовна тежња да
се његови борци и јунаци причесте свјетлошћу сазнања,
и да тако постану жертве благородне, да би им душе
прешле у царство поезије. Пјесник каже за такве јунаке:
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На небу им душе царовале/ Кâ им име на земљи царује!
(ГВ, 2664–2665).
Тако налазимо и подлогу за Његошев чувени
парадокс: Нека буде што бити не може! (ГВ, 659) – у
тој борби која подразумијева ослобођење, не само
од окупације од туђина и земаљских силника, него
и ослобођење од заборава, мрака, незнања и смрти.
Тој борби једино нема краја, и кроз ту борбу „бива
што“, по људској логици, и људским моћима „бити не
може“, а – прекаљена искушењем душа (х)рани тијело
(земаљски састав, и подвиг на земљи) огњем (небеског)
електризма (ГВ, 2325–2326). Само ово мјесто из Горског
вијенца довољно је да порази све амбициозне распре о
Његошевом гностицизму!
На тој сазнајној подлози, омогућено је да борци, слободњаци, витештвом надахнути, прелазе с
бојнијех пољанах/ у весело царство поезије (ГВ, 994–
995). А непријатељи и окупатори, по Његошу су, данас и одувијек, они који носе духовни мрак, глупост и
тирјанство, који о небу поњатија немају (Луча, I, 197).
Против њих је борба небом оправдана и – освештана.
Борбено надахнуће Горског вијенца и Луче је такве духовне и сазнајне природе, које нас издиже високо изнад
међусобних истрага.
Такав, небески печат, Његош нам је оставио у
насљеђе.
Поводом 200-годишњице пјесниковог рођења (Дани
Његошеви 2013–2014), Никшић - Твер (Русија).
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1.
Култура званичне Црне Горе, већ дуже вријеме,
програмски је усмјерена на разарање конститутивних
матрица идентитета, у чијем темељу стоји Његошево
дјело. Његош је тако постао њен неподношљив гост.
Гост кога савремена Црна Гора никако не може да прими,
јер хвата савремене Црногорце у недјелу, у измишљању
непостојећег језика, непостојеће прошлости, непостојеће
Црне Горе.
Примила би га Црна Гора у кућу, само ако би се
одрекао својих најдубљих мисли, најјаснијих увјерења и
бриге за српски језик и род. Само одвојен од себе, скраћен
и испретуцан, као сопствена пародија, био би примљен у
црногорске писце, у накнадни црногорски романтизам.
Тако локално-црногорска култура прави мегаломанску гротеску од Црне Горе, и то проглашава
демократизацијом и еманципацијом културног простора.
2.
Засигурно да је Његош пјесник најснажнијег онтолошког темеља, међу словенским пјесницима. Такав
истински темељ показао се као једина држава српског
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народа. Пјевајући у народу који је изгубио државу, царство, славу, он је то царство (поезије), славу и државу
(унутрашње држање) похранио у стиховима, који извиру из праоснова човјекових. И ти су стихови, на неки
начин, оспособили његов народ на апсолутну драму
(„борбу непрестану“, првенствено унутрашњу!), што је
у крајњем, континуирано страдање, и васкрсење. Ове
прејаке ријечи, можемо замијенити лакшим – историја
(страдање) и памћење (васкрсење). Тако, разумијевања
историје удостојава се онај који стиче привилегију
унутрашњег памћења.
Примијећено је да велико пјесништво стиче привилегију изласка из историје (времена), дубље
улазећи у њене, хераклитовске противрјечности. Његош
је имао свијест да се поезијом („искром бесамртном“)
најдубље улази у унутрашњу реалност појединца и
народа, и да ријеч има ону првотну стваралачку моћ
(„Твоје је слово све из ништа створило, твојем је закону све покорно“, Тестамент). Такав духовни капацитет
омогућавао је Његошу да прими у себе култно насљеђе
Библије, културу античког свијета, средњег вијека, модерног доба, потом, и непосредно (често сирово и сурово) насљеђе свог народа. Штедро дарован небеским
даром, све што је примао из свијета, из књига, прерадио
је својим пјесничким огњем. И управо је тим огњеним
даром, којим се опитује универзално у човјеку, насљеђе
свјетске културе с лакоћом трансформисао и уградио у
свој локални језик. И то данас дјелује увјерљиво, живо,
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моћно, јер је то примање, и прерада свјетске културе
прошла кроз унутрашњу стваралачку ватру, неупоредиву у нашој култури.
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3.
Свако је вријеме на свој начин читало Његоша,
али његова покретачка моћ није исцрпљена, нити је
његова дубина догледана. Не само да је аутентично
ушао у нека најдубља питања и проблеме човјекове
егзистенције него је ушао у духовну драму свог народа,
која се у разним временима само наново изводи.
Читав сплет историјских, културних, националних, религијских, цивилизацијских проблема са
којима се и данас носимо, преломило се кроз Његошеву
пјесничку егзистенцију и метафизичку мисао. Тај комплекс најдубљих питања и данас има најјаче обасјање
из Његошеве пјесничке личности. Његов одговор на та
питања, као да је остао уписан у нама. Његош је цитиран, памћен напамет, али није довољно примијећено,
да се у сваком времену открива нови Његош, наш савременик. У њему је дјеловала она вјечна сила, коју су
Грци називали ентелехија, која неуморно дјелује и кроз
његове стихове. Са њим носимо наша најтежа бремена,
најдраматичније дилеме. У нашем роду немамо бољег
помоћника.
Намјерним и ненамјерним заборављањем
Његоша, па и многим непочинствима која су учињена
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према њему, у његовој Црној Гори, уздрман је и сам њен
темељ. У њеном духовном, културном и политичком
простору, отвара се такав расцјеп, јама, која пријети
да прогута и самог Његоша. Његош је једном прошао
кроз таква искушења, али ми не можемо из њих изићи
без његове активне помоћи. Будући да је у дубљим
искушењима увијек са нама, то чини и данас када се
духовно разлама Црна Гора.
4.
Синоним за бесмртну духовну силу, коју је
Његош носио, којом се хранио његов дух је „искра бесамртна“. За поезију је употребио још један карактеристичан синоним – „електризам“. Пјесничку енергију
доживљавао је као космички електризам у себи (као
да је антиципирао свог с-родника, Теслу!), електризам
универзума тј. „непостижног“ Творца. Отуда његова директна „осијаност“ Творцем, отуда његов продор у елементарну стихију живота која се култивише, ословљава
том енергијом. Отуда његово невино и донекле гордо
уочавање сродности Творца и пјесника („Ја се надам
нешто твоје / Да у душу моју сјаје“). Без те „искре бесамртне“, све људско, пада у заборав, у „скотско ништавило“. Он је пјесничко стваралаштво у онтолошкој
јасноћи схватао као садејство, синергију божанске и
људске енергије. Отуда његова вулканска пјесничка
ерупција, покренута Творцем, која видљиво бије из
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цијелог његовог дјела, из живота, све до посљедњих
ријечи у Тестаменту. Сагледао је „позвање“ човјека на
свијету, кроз ту свјетлост, кроз ту крстоносност, кроз
ту славу. Отуда извире његова пјесничка оригиналност
(оригиналан – онај који има своје поријекло!).
Тако је Његош окусио „бесмртну слободу“, која
извире из божанских извора. Смисао подизања цркве
на Ловћену непосредно извире из овог разумијевања,
које је Његоша пред Богом прославило. Ту је цркву сазидао да „веже“ Црну Гору, свој прах, и посебно свој дух
с небом. Са овим смислом се саглашавају и ријечи из
његовог Тестамента; „Ја на Твој (Божији) позив (у смрт)
смирено идем, или под Твојим лоном да вјечни сан боравим, или у хорове бесмртне да Те вјечно славим“.
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5.
Локално-црногорски културни концепт имао
би неупоредиво више шанси, да није Његоша. Много
је већ предузето против њега, али то није дало коначне
резултате. Његово измјештање из свог гроба, из своје
цркве, била је стратешка препорука да се његово дјело
измјести из његовог смисла. И најрадије би и његовом
дјелу срезали гроб, да се више не мијеша у живот свог
народа. Али и кад продају Црну Гору, такав гроб не
могу направити, јер се Његош настанио у животу оних
који га чују. Наш живот није нашао прецизније ријечи
да нам пројави своју тајну, од Његошевих пјесничких
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формула. Огрију нам испред очију, кад све друге ријечи
потону у мрак и мук.
Тако нас је Његош, иако расијане и прогањане,
унапријед сачувао, али, и сачувао себе од оних којима
тешко пада његов смисао. Он је био од Бога одабран
у свом народу, и његове ријечи остају онима које живот одабира да носи његову тајну. Нико ко је одрастао
на српском језику, посебно са ових простора, не може
да замисли себе ни своју културу, ни Црну Гору, без
његовог пјесничког дјела. Његови стихови су основна
конституциона структура Црногораца, косовских Срба.
Ти стихови настали су баш када се стварно поставило
питање – бити или не бити Црне Горе, бити или не бити
једног народа задуженог великим памћењем, бити или
не бити једног великог живота, бити или не бити једног
великог пјесничког дјела. И ти стихови показују огромну животну моћ, баш у временима кад дође – бити или
не бити, појединцу и народу.
6.
...Замислимо да је на врху Ловћена била Књига.
Књига у којој су биле уписане све тајне Црне Горе. И
посебно наглашена поглавља: Косово, Октоих, Његош.
Та књига, подигнута на највишу духовну висину, била
је Ловћенска капела. Док су знали Црногорци шта је у
њој записано, док су је читали, она је чувала и хранила
Црну Гору. Наједном, ударио је гром мржње у ту Књигу,
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јер Црногорци више нијесу знали да је читају, заборавили чему служи. И спаљена је, тј. – разорен је ловћенски
олтар. И на мјесту тог олтара, остала је црна рупа, која
се онда населила усред Црне Горе.
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7.
Да би се симулирала култура у савременој,
антињегошевској Црној Гори нађено је практично рјешење. Званична власт производи културу, да
би та култура подржавала и оправдавала власт и у
разарању култних и културних ослонаца Црне Горе.
Такав концепт црногорске културе отворио је широм
врата свим амбициозним полуталентима, полутанима и самоумишљеним генијима, којима нема броја.
Све што нема свог мјеста у истинској култури, ту га
чека врући ангажман и друштвено уважење. Црна
Гора је постала рај за опскурне духове, мегаломанске
амбиције ултранационалних црногорскјих екстремиста, који под покровитељатвом црногорске власти граде
новоцрногорски културни концепт. Њихова је главна
амбиција разарање основних матрица традиционалног културног насљеђа, које је доживјело кулминацију
у Његошевом дјелу.
Држава улаже велика средства за неутрализацију
токсиколошког отпада, и стављање под контролу отпадних вода, а мржњу, разорнију од токсина – која се
редовно производи у медијима под контролом држа84

ве, у брошурама за новоцрногорску историју и културу
– у просвјетне програме стимулише и награђује. Људи
културе ту наравно немају шта наћи, али стручњаци за
колективну патологију, нашли би много шта. Ни комунистички систем, који је живио на свјесно заборављеном
злочину, није запамтио такву инструментализацију
официјелне локалне културе, и патологизовану
острашћеност против носиоца српске културе. У опаком договору, на којем функционише друштвени систем,
култура је маскирана политика, а политика маскирана
паракултура, да се не зна ко је ко, и ко раскопава темељ.
Одговорност је ликвидирана као непотребна, јер дјела
једних унапријед су оправдана од оних других, који
су номинално одговорни за њих. Нека раскопа темељ,
нико, само нека се раскопа. Нека нема темеља, али и
нема начина да се идентификује онај ко га је раскопао.
Злочин је савршен, ако виновника нема. Политичари
могу да разименују име језика, јер су унапријед добили
оправдање од људи и институција (пара)културе. (Пара)
култура прави нови културни идентитет, којем политика
даје државну подршку, суспендујући унапријед аксиолошке критеријуме саме културе. Свако зна да су Црногорци одрасли на српском језику (име језика, српски, у
Црној Гори, није, дакле, никако „политичко“ како манипуланти говоре, него народно, име језика је изведено из
имена народа, то је једина и непобитна истина!), зна да
је памћење Његошевог племена исткано на том језику,
али црногорске дјелатнике културе та непобитна исти85
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на, и то име, не обавезују (јер их савјест, ни нормална
свијест не обавезују!), већ сами предлажу и подржавају
преименовање језика, без икакве аргументације коју би
култура могла уважити. Тако култура новоцрногорства
користи механизме актуелне власти, да би директно
разорили културне ослонце. (Што ураде људи под маскама, једном могу рећи да то они нијесу били, као што и
нијесу, иако су!?). Такав механизам друштвеног живота,
не производи ни културу ни политику, него колективну
патологију. „Злоћа њима мрачи име Срба...“, како тада,
тако и данас. Његош је мислио из конкретне стварности свог народа, силазећи у оно „адско насљедије“ чије је
поријекло добро упознао и моћно исказао. Увијек остаје
актуелан, јер је видио унутрашњост човјека која остаје
иста, мијењајући, у различитим временима, само своје
хуманистичко паковање.
У атмосфери постмодерне друштвене стварности, гдје реални живот пада у сјенку агресивне медијске
интерпретације, површном гледаоцу или мислиоцу може изгледати да живимо у једном од „најбољих
свјетова“, да Црна Гора живи у рају демократије, људских
права и слобода. Ту се памет навелико медијски производи и продаје, па је само тако за све њене потрошаче, који не мислећи, мисли. Срећни конзумент и
не помишља да он не мисли, јер му је, одуставши сам
од себе, уграђено „мишљење“, које га ослобађа од
мишљења. Наравно у бићу народа производе се смртоносни болови и дубинска резистенција духа. Нараста
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бомба ирационалног, коју не може закључати никаква
држава ни уставити уставни поредак.
Није у Црној Гори било рата у времену крвавог
распада Југославије, али мрачни дух тог распадања и
разарања ушао је у њу, и почео да говори, гле ироније,
језиком „људских права“, језиком „новог читања прошлости“, језиком семантичке деконструкције родослова
Црне Горе. За обезбјеђење несметаног функционисања
овог друштвеног механизма, друга страна (другачије,
супротно мишљење) је проглашена непостојећом, и
та пресуда је овјерена државном пресудом. Други и
другачији су они који „живе у прошлости, под притиском митоманије“, а таквих – мишљење не обавезује.
Једва су дочекали овакву ситуацију они који
истински не постоје у култури, и нијесу могли
обезбиједити своје „постојање“, па сада могу изобилно да сипљу на друге и другачије, што је и посљедња,
саморазарајућа екстаза оних којих истински нема. Тај
цинизам је основни психолошки супстрат новоцрногорства. С тако исфорсираним ентузијазмом, немогућа
Црна Гора, предузела је себе да прави, и да се не осврће
на своју сјенку, јачу од себе.
8.
У Црној Гори је јововска мука (коју је и Његош
добро видио): има (у јавном животу) оних којих (суштински) нема, а нема нигдје (у јавном животу) оних
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којих (суштински) има. Јавни живот функционише на
немогућем парадоксу: Има да „има“ језика (црногорског) кога фактички нема (нема азбуку, граматику, нико
се још није родио на том језику), има да нема језика кога
има, на којем се родила Црна Гора, и духовно одрасли људи с којима је настала, и уважена. Има да има
цркве (ЦПЦ), које нема у православној Цркви, добро
би било да нема (СПЦ) у Црној Гори, којом је подигнута и освећена, која је уважени субјект васељенског
православља.
Има да нема оног историјског памћења, којим је
кодиран државотворни народ Црне Горе, има да има
оног, реконструисаног и деструисаног „памћења“, којим
би се разорио матични код овог народа.
Има да нема српских писаца у Црној Гори, иако
су они насљедници њене аутентичне културе, писма,
памћења, државотворног етоса, лика. Има да има црногорских писаца, који разарају памћење, писмо, језик,
име у којем је настала Црна Гора.
Има да нема Његоша, у Црној Гори, као што више
нема ни цркве коју је себи за душу озидао, ако буде бранио српски језик и писмо, ако буде бранио њене темеље,
и небо над њом, у којем је открио човјеково поријекло.
Има да нема истинског разумијевања у Црној
Гори, има да нема истинске полемике у драматично, до
дна, подијељеној Црној Гори. Има да нема истинског
дијалога између другачијих, супротстављених, има да
има једнообразне Црне Горе, са укинутим унутрашњим
88

противрјечностима, којих нема, јер једнима није
дозвољено да дођу до ријечи. Има да нема стварног живота, јер би правио проблеме, постављао недозвољена
питања, давао недопустиве примједбе, има да има
измишљеног живота, демократије, слободе говора, културе, које стварно нема.
Тако је створен Привид Црне Горе који умножава
утварно стање у организованој друштвеној патологији.
Генерални модел организованог стварања духовне Празнине у друштвеном и културном животу, успостављен
је Мештровићевим маузолејем на Ловћену. За овакву
тврдњу, потребан је мали, археолошки приступ у простору симбола. Црква је с-помен-ик живота, вјечног живота, а маузолеј је с-поменик смрти, обожење мртвих. На
врху Ловћена, духовном врху Црне Горе, дошло је дакле
до смјене симбола. Симбол живота (црква), замијењен је
симболом смрти (маузолеј). Тадашња идеологија је подастрла преварну аргументацију, да се један „превазиђени“
симбол (црква, живот) замјењује увијек савременим и
модерним маузолејом (обожењем смрти). Само на подлози незнања могла се примити ова онтолошки преокренута аргументација. И само монструозно, закулисно
знање – како извести онтолошку инверзију и остварити
савршени криминални чин, припремило је терен за „праведно“ обезглављење Црне Горе.
Комунистичка Црна Гора је рекла и учинила
– има да нема Његошеве Цркве на Ловћену у којој је
сабрано памћење Црне Горе, а има да има мјесто ње,
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Маузолеј, у којем нема никаквог памћења Црне Горе,
који ће бити испуњен значењем апстрактног космополиса. Посткомунистичка Црна Гора ревносно подржава кардинални став комунистичке идеологије,
подржавајући изокретање смисла. Маузолеј никада
није прихваћен од народа Црне Горе, ниотког, никада,
он само постоји као онај који је разорио цркву. И само
га подржвају они који подржавају смјену парадигми,
побједу празнине над смислом, побједу смрти над животом, насиље власти над стварним осјећањем народа,
насиље фикције над стварним животом.
То што се десило на Ловћену, на нивоу симбола,
не може никако да се не деси Црној Гори, у стварном
животу. Стварни живот, постао је терен на ком се плански одвија организована замјена симбола. Чудно је, да
жртве овог преокрета симбола, најчешће ни до данас
тога нијесу свјесне. А то незнање је погодан терен да
се замјена симбола несметано спроводи у конкретном
животу народа који је једном пристао на ту замјену.
Унутрашњи зијев Црне Горе, отворен замјеном
темељне симболике, постаје подземни погон
официјелног Механизма друштвеног живота, који
гута њену истинску супстанцу, истинску прошлост,
име, језик, лик. Људи који опслужују тај Механизам
(идеологију), ментално-оперативним захватом извршили су одсијецање савјести у којој борави духовно
разумијевање овог темељног проблема. Зато њих не
обавезују аргументи, чињенице, душа, очитост, човјек.
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Они су се претворили у научене лекције, прихваћено
знање, договорене ставове, у погођене послове, у очиту
безочност. У души им је остао само сирови прагматизам,
дарвинистичка математика, цинизам. Свима се десило
оно што је с одушевљењем изведено на Ловћену: у души
им је разорена црква (лик, памћење, одговорност), а
монтиран маузолеј (безлична рационална конструкција,
самопрождирућа амбиција, заборав, рупа, идолопоклонство смрти). Иако не знају (јер немају елементарну
интроспекцију), сви функционишу по том маузолејском
моделу. Можда и не знају какав им је механизам уграђен
у прагматични рацио, али знају да га служе, по условном
рефлексу. Не знају ни ко им је уградио тај аутоматизам,
али знају да га, на невиђено, слијепо обожавају. Не виде
да, учествујући у производњи такве Црне Горе, учествују
у производњи црне рупе. И не маре што ће бити и сами
потрошени, ревносно приносећи и себе и Црну Гору
том богу ништавила. Изабрани су да изврше тај избор,
доказујући да је ропска послушност њихова слобода и
„слобода Црне Горе“.
9.
Његош је од почетка надишао простор чисто
књижевне херменеутике, и ушао у простор тајне живота. Његовим дјелом су се бавили философи, теолози,
књижевни теоретичари, књижевници, психолози, научници, лингвисти, музичари, али и поред свега, ниједан
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Његошев тумач није задобио посебан ауторитет пред
обичним читаоцима. И цијела библиотека о Његошу,
важна за нашу културу, за његове читаоце и слушаоце
није неопходна. Изгледа, као да је, све то о њему написано, оно најбоље написао сам он, уз помоћ оних који су
се њим бавили. Али, наравно, њих Његош није оставио
без награде – свако ко се бавио његовим дјелом, домогао се умног добитка. Трагањем за тајном стваралачког
чина, као да је и сам улазио у траг оном чину који увијек
изнова обнавља универзум. Управо због тога, његов народ (читаоци) који носи у насљеђе ово дјело, осјећају
се удостојени том тајном (стварања), у којој је задржан
рефлекс обнављајућег акта ур-небесног чина. Отуда та
истовремена елементарна продорност и сублимност
у Његошевом пјесничком језику, вербална експресија
и метафизичка густина, непосредна животност и моћ
универзалног. Чак и она мјеста високе спекулативности
читаоци хватају простом интуицијом, јер је и Његошев
спекулативни ум директно ослоњен на непосредност
тајне живота.
Многи су вјежбали своје књижевнотеоријско,
философско, етнопсихолошко образовање, чак и своја
идеолошка упоришта, на Његошевом дјелу, али га
његови љубитељи не траже тамо, него у непосредном
животу, у свијету који је увијек „состав паклене неслоге“, у својим костима, у спектру над-текстуалних знакова, који нас обавјешатаву о присуству оних сила у
животу које не хватају текуће књиге, у звјезданом своду,
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гдје „над свом овом грдном мјешавином, опет умна сила
торжествује“.
Његови читаоци (слушаоци, имаоци), најбоље
се осјећају на тој директној вези, без посредника, као
у истинској љубави. Том директном везом остварује
се тајна примања, разумијевања, дубокоинтимног
повјеравања и чувања његових ријечи. Ко има Његоша,
има своју државу, свог владику, свој народ, своје памћење,
своје претке – има опјеване муке (свог) живота. Народ
управо употребљава ту ријеч, „опјевати“, са значењем
– најбоље исказати, пренијети муку у ријеч, и, бити додирнут вишим сазнањем. У овом аксиолошком простору, управо народно чуло има суверену компетенцију. У
овом је Његош неупоредив, по народном непосредном
осјећању. До истог резултата, кроз аксиолошко-естетичку, и епистемолошку процедуру, долазе и сви тумачи
Његошеви.
С Његошем је његов читалац код своје куће, свуда по бијелом свијету. С Његошем све тешкоће постају
подношљиве, границе проходне, вријеме и простор савладиви. Сваки читалац има у њему нешто што му нико
не може одузети и што сматра вреднијим од свог живота. Кроз Његоша, има привилегију искуства великог
људског Доживљаја, који је овај „грдни свијет испитао,
отрови му чашу искапио“, Доживљаја којег не ждере
вријеме, не угрожавају моде, а нова искуства само му
дају већу вриједност. Живи са оним који се „имао рашта
родити“, и читаочев живот тим постаје вреднији. Има
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Горски вијенац у кући, има памћење, карактер, и лик
свог народа. Зна да препознаје јунаштво и кукавичлук,
ситнарије и крупне ствари. Има увид у свијет – „грдну
мјешавину“ и „сајам несмислени“, и у човјеково тајно
поријекло, „својство“ с Богом. И свако из тог народа
каже – „велики Његош“. У народу траје поштовање према Његошу, које је изразио онај непознати Србин из
Војводине, по казивању Љубе Ненадовића, који је, кад
је чуо „да је ту Господар“, „дошао са сузама“ (поштовања
и љубави), да „чисто, из српске жеље, пољуби руку славном Господару“, с ријечима „да нам је то све што нам је
послије Косова остало“ у несрећном народу.
У сваком има нешто неприкосновено што се тиче
Његоша. Свако би ту могао да има неку своју ријеч. Свако има „свог Његоша“ – не у смислу да има неко „своје“
посебно тумачење, него се ради о неком међусобном
интимном припадању. Свако ко воли Његошево дјело,
зна да га није стварао ради литерарне, „људске славе“,
него из огромне жудње да пољуби најдубљу муку и
најдубљу тајну човјекову. Зато Његош првенствено припада животу, а потом литератури. Али, управо, његова
моћ у литератури произлази из његове моћи у стварном
животу, учешћем у дубокој тајни. Овај двоструки однос
Његошевог дјела, поставља увијек изнова најозбиљнија
питања и литератури (њеном смислу), и животу – разлозима, „рад чега“ је вриједно живјети.
У несклоности Његошевих читалаца према тумачима, скрива се дубоки однос душе према поезији,
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према непосредности тајне – неће тумача, хоће тајну.
Овакав однос Његошевих читалаца, происходи наравно из природе његове поезије, која даје своју ватру
само оном ко је прима непосредно. И херменеутичари
појединих Његошевих стихова, који су умножавали
спор око извјесних семантичких нијанси, па и крајњих
резултата, имали би шта да науче од оних који виде да
оно што се каже поезијом, немогуће је казати другим
начином, и немогуће је исцрпсти сва значења, па ни
довршени смисао пјесничког језика.
Кроз Његошев живот оствариле су се двије далекосежне побједе – побједа Ријечи (литературе) над
животом („смртним заборавом“), и побједа саме тајне
живота над литературом (која не живи са његовим
најдубљом разлозима). Ови парадокси управо држе
духовну напетост читалаца и истраживача, не само
у односу на његово литерарно дјело него и на његов
лични живот. Иако подразумијева широк и слојевит
књижевни предложак, Његошево дјело израсло је,
првенствено, из његовог живот(вор)ног односа према
Богу и свом роду. Из коријенитог става, који је морао
да роди дјело, да би жив (о)стао.
И међу књижевним херменеутичарима може се
чути мишљење да је у литератури најважније оно што
превазилази саму литературу. А један је рекао, да је у
књижевности само оно достојно поштовања, што човјек
(читалац), у суочењу са збиљом смрти, осјећа важним.
Зато, и прост народ, у разним ситуацијама, узима његове
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ријечи, да каже оно што сам не може. То, у ствари сам
живот препознаје те ријечи, и те формулације као своје.
Тако прост народ зна стихове и сентенце Шекспира и
Дантеа.
Примијетио сам да за Његошеву величину знају
и они који у то из превода не могу да се увјере. Чим им
се каже о Његошу права ријеч, они је чују, и као да им
се из неке скривене меморије открива његова права величина, његов лик. Како то објаснити, него Његошевим
тајанственим животом, којим је стварно ушао у живот
човјечанства.
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10.
Народ који је у Црној Гори, официјелним Механизмом, остао изван бриге државе, носи тежину
Његошевих стихова: „Ад на мене са проклетством
риче, /сва му гадна гледам позоришта“, „Када главу
раздробиш тијелу/ У мучењу издишу членови“, „Куго
људска, да те Бог убије...“, „Истурчи се плахи и лакоми“, „Племе ви се све одрекло себе/ Те црноме работа
Мамону“, „Мален свијет за адова жвала,/ ни најест га,
камоли прејести“, „Борби вашој краја бити неће“, „Нека
буде што бити не може“, „То ми прса у тартар претвара“, „Та нијесу ни криви толико,/ премами их невјера
на вјеру“, „Зла под небом што су сваколика,/ човјеку су
прћија на земљу“, „Дан и народ како ћуку тица“, „Шта
је чоек, а мора бит чоек“, „Нада мном је небо затворе96

но“, „Суза моја нема родитеља“, „Над свом овом грдном
мјешавином,/ опет умна сила торжествује“. Народ који
носи ове стихове, носи своје темеље, своје насљеђе у вјери
и језику, своју земљу и своје небо. Он носи Горски вијенац,
озарен есхатолошким мартирством: „Крст носити, вама
је суђено, /страшне борбе с својим и туђином“.
Кад се данас погледа Црна Гора изнутра, видимо да је структура и слојевитост њених тјескоба,
његошевска. Али та је духовна мука патологизована,
уколико се не покреће у творачко дејство. Постоји организована намјера, уграђена у идеологију „новог црногорског идентитета“, да се заборави истинска мука, да
се превиде разлози унутрашње полемичности у бићу
народа, да се напуне уста земљом свима који о том говоре. Из те намјере долазе и компромитације, народа
и културе која држи ту муку, да је „ретроградна“, „мегаломанска“, „митоманска“, „мрачна“, „средњовјековна“,
„византијска“, и сл.
Душа народа се са тим стиховима разговара, у
њима се проналази, тјеши, открива њихово дубинско
поријекло, открива идентично понављање у карактеру свог народа, открива блистави и генијални подвиг
Његошев, његов моћни увид и моћну ријеч, скупљу од
живота. И као да смо унапријед откупљени Његошевим
творачким мукама, и увидом у људско зло и страдање,
тјешећи се ријечима које доносе разумијевање више од
живота. И видимо да нам је Његош једном издигао лице
из ропске и адске таме, и то не престаје да чини.
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Што се десило Његошу, не може бити да се не дешава његовом народу. Што се десило Његошу у кратком,
али моћном животу, остало је да се дешава његовом народу кроз времена. Тако је његов народ „принуђен“ да га
чита, и да открива сопствено стање. Читаће га и да неће.
Читаће и разумијеваће, и ко је мислио да неће и не може.
Проналазиће га у новим тјескобама и увидима, и они
који су мислили да је он писац давно прошлог времена.
То је тако по дубљој логици живота. Он је једино народу
стално на памети, и јављају му се његови стихови из
унутрашњих открића, тјескоба, озарења, „као да су ту
одувијек били“, како је примијетио Иво Андрић.
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11.
Унутрашња мотивација стварања „новог културног идентитета“ Црне Горе је одустајање од Његошевог
духа, неспособност за те дубине и противрјечности.
Поријекло „новог црногорског културног идентитета“,
јесте духовна инфериорност.
„Црногорска књижевност“ која настаје с намјером
промоције и афирмације „новог културног идентитета“,
далеко је, предалеко од Његошеве стваралачке моћи.
Велика је мука „црногорских писаца“, да икако постоје,
кад већ постоји Његош. Ако се Његош некако не може
смањити, ако се некако не може измјестити из свог
мјеста, из свог смисла, тешко по црногорске писце. Они,
чији се дух гаси пред Његошем, доиста имају само излаз
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у „отклону“ и у заклону „новог цг-идентитета“, под скут
државне идеологије. Пошто црногорски писци не могу
да нађу заштиту у духу и таленту, онда им је једини начин да траже заштиту у држави Црној Гори. У државној
власти, која има власт да ствара писце какви њој требају,
да ствара културу која ће да подржава њену идеологију.
Држава која се усудила да поништи Тестамент, да разори Цркву, да разгроби пјесника који ју је створио, да
мијења језик на којем је настала, може и да ствара културу и своје књижевнике, па макар их књижевност никад
не уважила. Држава на крају има власт и да промијени
језик на ком је настала, да би произвела књижевност,
која више не би могла бити директно угрожавана од
Његошевог духа и језика. Таква амбициозна гротеска
разара духовни простор Црне Горе. Појавиле су се и
многе антологије „новије црногорске поезије“ са идеолошком мотивацијом, као вриједносним критеријумом
– „отклон од Његоша“. Чули су се приједлози да Његоша
не би требало читати, памтити, требало би га, на неко
вријеме заборавити, иако је то немогуће, само да би
црногорски писци нашли свој израз.
Замислимо немогућу гротеску: да Енглези траже
нови идентитет „отклањајући се“ од Шекспира, Руси од
Пушкина и Достојевског, Италијани од Дантеа.
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12.
Црногорски писци не знају како нијесу оно што
мисле да јесу. И углавном не траже кривицу и недостатке у себи, него у српском језику, и Његошу. Они који
постоје (српски језик, српска књижевност, Његош), криви су онима који имају тежих проблема са постојањем
у култури, у језику. Наравно, своју инфериорност они
скривају оптужбом да је српски језик „асимилаторски“,
а да је сам Његош био заробљеник „српског митоманског романтизма“, па и „геноцидан“. Тако патологизовани нарцизам тражи излаз из свог затвореног круга, из
непостојања, из своје нуле, која стварно и без остатка
асимилује оне који истински не постоје.
Грци имају израз мимезис, којим означавају
умјетност која остаје на опонашању стварности, на
површини. Истакнути идеолози нове Црне Горе, Ј.
Брковић и Н. Килибарда, типични су примјерци мимезиса у књижевном стварању. Они су изградили своју
књижевну каријеру на опонашању локалног говора
народа, и препричавањем предања. То опонашање су
извели до виртуозности, али су остали неспособни
да пронађу унутрашњи смисао језика и другу страну
ствари. Мимезис, миметика и мимикрија, имају исти
коријен, и једнородно значење. Дакле, мимезис најчешће
урачунава у свој поступак и неке практичне разлоге,
што се јако обистинило у случају ових писаца и прагматичара.
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Ко остаје на спољашњости, на непосредном
преношењу, не може да се роди, као што не може да буде
онај други, без обзира колико се усавршио у опонашању.
Њему ће једном, за своју нерођеност, постати кривац
баш онај кога је опонашао, јер му је прошао живот у
том умијећу, у тој фасцинацији спољашњим, у глуми,
под маском.
Без отварања унутрашњих извора, умјетност
и умјетник остају везани за своје тло, за кору локалног простора. Не могу да пробију унутра, у универзално исходиште, и остају на површини, у мимезису, и мимикрији постајања. Од локалности или
провинцијалности, не може спасити ни Њујорк, ни
Париз, ни Токио, ни опширна начитаност, ништа, ко не
продре унутра, у извор Тајне. Продором унутра, и атом
(посебно „атом мислећи“), ослобађа чудо енергије универзума. Без уласка у тајно извориште (у чему су привилеговане поезија и религија), ствари овог свијета не
могу се сагледати и с друге стране, нити ће икада својим
(идолопоклоним) обожаваоцима казати своју тајну.
Његош је својим мјестом, улогом коју је имао у
свом племену, самоуким образовањем, био под јаким
утицајем локалног простора, и у великој опасности да
остане привезан за локално тло. Али, из духовних мука,
из огромног дара, „искра бесамртна“, подигнула га је до
неба (универзума), из ноћи свог локалног простора, из
цетињске пустиње. Ту вијест одозго, огласио је на почетку Луче: „Глас је његов (пјесников) неба влијаније“. Без
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небеског утицаја, живот остаје приземљен, неоткривен, неразвијен, неодрастао, а значења његовог језика,
једнострана, препоручена за заборав. Такав остаје само
„член сајма несмисленог“. Његош је, дејством „небеског влијанија“, свој живот, језик, Црну Гору, Лучу, Горски
вијенац, подигао до неба. Тај пут од земље – локалног,
конкретног ка универзалном, сазнајном, откровењском,
опјевао је у Лучи, покретањем у себи „искре бесамртне“
али, тај пут, унутрашњег, универзалног открића, и то,
кроз непосредну драму земаљског живота, видљив је
у ликовима Горског вијенца, Владици Данилу и Игуману Стефану. Њихови духовни увиди у човјека, крећу се
кроз хераклитовске противрјечности свијета и живота, растући од земље ка небу, кроз ватру сазнања и све
дубља откривења. И, све што више узрастају ка небу,
све дубље и прецизније сагледавају „адско насљедије
људско“, свијет – „состав паклене неслоге“. Кроз та
открића увиђали су да: „Свијет иште неко деиствије“,
„Одбрана је с животом скопчана“, „Удар нађе искру у камену“, „Над свом овом грдном мјешавином,/ опет умна
сила торжествује“. Ти увиди се откривају у непосредним
тјескобама историјског времена, у најжешћој полемици
унутрашњих сила које бораве у човјеку и универзуму,
у крајњим искушењима: „Прекаљена искушењем душа/
(х)рани тијело огњем електризма“. Тај „огањ електризма“ или, „искра бесамртна“ јесте кључ Његошеве поетике, естетике, онтологије и антропологије.
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Кад су Брковић и Килибарда (с нарцизмом
и сујетом много већом од дара!), и њихови многи
посљедоватељи, видјели да је танко њихово постојање у
култури, да се нијесу ни родили, управо су се најстрашније
обрушили на народно насљеђе, огорченим покушајем
компромитације, ниско мудријашком ревизијом
значења народних митова и симбола – Косова, Обилића,
Петровића, гусала, цркве, и генија тог народа, Његоша,
Вука, у чијој су сјенци живјели и писали, с донекле запаженим успјехом, на српском језику. И да би „били“ оно
што мисле да су, видјели су, у свом црновиђењу, неопходно је да се издвоје из (српске) културе, и да смисле Црну
Гору која се одриче свог унутрашњег смисла, у којој ће
тек осмислити своје постојање.
13.
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,
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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
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да губи стабилност, основу, идентитет, за постмодерну стратегију је већ постао 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 државотворног народа, библијском насљеђу, за
– „митомански производ“, и извор нове митоманије,
и могуће рецидиве 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, и 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.
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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 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
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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
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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, прагматични, али духом танки и карактером житки. И као
такви, највише одговарају званичној иделогији, 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 се
од селективно одабраних остатака, иверака, дописаних
мјеста и тек испливалих „скриваних страна“ историје,
реконструише „ново памћење“ Црне Горе, за коју је та
катаклизма, у ствари, била катарза.
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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
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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, 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.
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14.
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
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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 иза 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 торжества 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.
Савремена Црна Гора, распадом државних и
идеолошких поставки у балканском простору, поста111
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ла је полигон инферналних сила изнутра, и хуманистичке реторике, споља. Стварност иде својом логиком, непредвидљивом, ирационалном, а јавни дискурс
безуспјешно „ствара“, непостојећу, демократску и бесконфликтну Црну Гору. И у овом контексту врло је симптоматично одустајање од српског језика (језика, који
је дао логос Црној Гори), и пошто-пото „уграђивање“
црногорског, који нема ни азбуку. И тај црногорски, 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, дух, култура, требало би одузети власт (статус службеног), а црногорском, 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.
Увођенем црногорског 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
дијелом неба. Из истог је ума и ЦПЦ, која је изван цркве
(није црква), а поткопава Цркву, и тражи црквену власт,
духовно и државно достојанство.
112

Ум власти, који се пројављује у Лучи, извире
из „сведржног ума“, који свим силама даје „правило
бића“, живот. И власт једног ума извире из његове моћи
стварања, а Сатанино тражење „владе“, деструктивно
је, јер је само властољубно. Творац „допушта“ полемику и полемос (рат), јер је „бесмртни дух слободан“,
али „злом задојенике“ суочава са „сјајном истином“, у
којој он (Сатана) 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,
остала му је само могућност адаптације. Он може бити
креативни потрошач, креативни еклектичар, креативни
симулатор, креативни колекционар – зато „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
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логос стварности, нашли су се под изненадним ударима
тероризма и других разорних сила.
Заслијепљени друштвени и политички ерос,
формулисан као „нова слобода Црне Горе“, види се
у свијетлу ових питања која је Његош промислио, и
посвједочио. „Свијет је овај тиран тиранину,/ а камо
ли 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“.
15.
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 потреб114

но је промијењено име (језика). Али пошто је у духовном
простору немогуће дјеловати хируршки (није популарно), иделошки 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.
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 духов115
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не 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
иденитета, 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 – дукљанство, нешто што је изван реалне културне идентификације (нема текста на нашем језику),
требало би да постане реални критеријум успостављања
културног идентитета, уназад и унапријед.
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У планираној семантичкој деконструкцији,
погледајмо шта се збива са именом Црногорац, од кога
би требало све да почне, а 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, Петар II
Петровић Његош, Кнез Данило, Краљ Никола, Стефан
Митров Љубиша, 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.
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16.
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 лонац, 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, изгледа 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.
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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 катастрофалог 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 уграђана „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.
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Свакако, на најдубљем су испиту и провјери и
Његошева поезија, и народ који до те поeзије 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 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
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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 против Његоша.
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17.
Најбоље би било да га нема. Тако мисле савремени Црногорци, који не подносе Мисао, Темељ – Његоша.
Пошто га ипак има, најбоље би било направити од
њега некога, ко није он. Некога Његоша, који више
није Његош. Оставити име, а испразнити суштину.
Показећемо 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
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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. Виртуелним животом фасцинирана
је нова Црна Гора, која је уморна од реалне историје, од
стварне митоманије, од крвожедног памћења. Једини
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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 ништа 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 изађемо
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.
2006.
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ЊЕГОШ И ЦРНОГОРЦИ
Почетку не знамо гдје је почетак. И, ако имамо
моћ доласка до њега, видимо, нема краја. Зато Почетак
нема причу, али ниједна прича не може да се одржи без
Почетка. Без његове животворне моћи, његове тајне.
Црногорцима је почетак Косово и Ловћен. Не
само зато што је ту концентрисана наша историја
(наша велика прича) него прије свега – суштина. Ти прожимајући духовни и историјски топоси
су истовремено прожимајуће искуство историје и
трансценденције, мистике и реалности, сазнања и слободе. Кроз то двоструко искуство историје и мистике
они су некада постали свјесни своје (повлашћене) улоге у српском народу. И прије свега постали су свјесни
слободе као темеља појединца и народа. Ту свијест је
управо Његош подигао на висину животног става, слободног односа према свијету, демагозима и тиранима,
према стварима свакидашњег живота.
Човјек је слободан, не само ако је у могућности
да бира, него, прије свега, ако је у могућности да се изнутра обнавља, тј. да долази до Почетка (византијско
гносеолошко искуство, које је постало фундаментално
искуство европске културе). Почетак нас уводи у тајну
сазнања, тајну открића, тајну слободе, изласка из својих
ограничења.
Кроз Његоша је до колективне свијести дошао тај
унутрашњи преврат о онтолошком примату Тајне над
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стварима овога свијета. О супериорности животног става утемељеног на тој свијести. О основном разумијевању
битних питања са којима се човјек носи у реалном животу. Његошев пјеснички и владичански подвиг показује да
човјека не може спољашња сила поробити (затворити у
себе, духовно паралисати), ако је утемељен у тој дубљој
свијести, у животворном Почетку.
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***
Утемељен у тајни, човјек је способан да страда,
да свједочи свој идентитет и интегритет и у приликама
које су у ствари усмјерене на разарање његовог идентитета (то је искуство српски народ одржало од Косова до
Карађорђа). Иначе, свијет као социјални универзум је
усмјерен на разарање идентитета нове јединке. Не само
што има потребу да гута (обезличава, униформише)
нове јединке, него просто што свијету као социјалном
универзуму измиче нова јединка. Њена онтолошка основа је не само различита од свега другог (од свих других) него и дубља. Нови појединац је у и изван свијета.
Управо та свијест (или самосвијест) појединца
да је сам собом издвојен из грдне мјешавине, да сам
собом чудо сочињава, тако је убједљиво афирмисана
у Његошевом дјелу до озбиљности која узбуђује, или
пак ужаса који смирује. Аутентичност и животност
Његошевог стваралачког става пјесничким језиком
пренесена је у колективну свијест.
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То се десило Његошу захваљујући његовој
стваралачкој моћи, генијалности, и историјским околностима. Укрштени – историјски удес, несравњена
драма појединца и народа, и пјесничка генијалност.
Све што се десило Његошу пјеснику, десило се нашем
језику и, потенцијално, нашем народу. (Могуће је да нам
се десило, оно што нам се још у стварности није десило. Као што се сваком будућем човјеку десило Распеће
Христово).
Његошева поезија је постала свједок те тајне
могућности, тајне унутрашње помоћи. Сазнајног преврата у ком се долази до реалне свијести да је појединац
скупљи и, парадоксално, духовно јачи од свијета. Управо
зато што у свијету има Божију помоћ, тј. моћ страдања
и стварања. У Његошевом племену, захваљујући
архетипској снази његове пјесничке ријечи, оживјела је
национална свијест која има темеље у онтолошком ставу његовог пјесништва и његове пјесничке личности.
Код многих пјесника (Лаза Костић, Ђура Јакшић,
Змај, Ракић, Дучић), присутна је национална свијест
као племенита идеологија, али код Његоша национална свијест проистиче из фундаменталног сазнања
позиције појединца („Човјек бачен на бурну брежину,/
Тајном руком смјелога случаја“), у укрштеном простору
историје и метафизике, појединца и заједнице, слободе
и крајњег сазнања.
Његош је дао печат том парадоксу на којем
се и темељи човјекова слобода, самосталност и моћ
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изграђивања односа према свим битним питањима
која се преламају кроз све детаље нашег свакодневног
живота. Тај једри печат је тако дубоко утиснут у живот
Његошевог народа, јер је он до те тајне, тог Почетка дошао кроз максимално повишену животну и историјску
драму. Као пјесник, философ, богослов, владар, човјек, у
најдубљем смислу тих позвања, нашао се у најсуровијој
историјској збиљи: бити или не бити. И ово Његошево
бити или не бити није Хамлетово (једног појединца), оно
је било бити или не бити једног народа, једне историје,
једног свенародног избора. На Његоша је пало бреме
цијелог покосовског времена, бреме у којем је била завезана судбина српског народа и српског пјесничког
језика. (Његошев избор је духовно поновљени избор
кнеза Лазара!) И сав тај историјско-метафизички набој
нашао је одушак у стиху: „Нека буде што бити не може“.
Стих – „нека буде што бити не може“ – само је могао да изговори онај ко је доживио унутрашњи преврат
кроз сазнање надмоћи (стваралачке) Тајне над разлозима свијета. Та трансцендентна искуства имамо и прије
Његоша, у вријеме косовске битке. Тадашњи владика
Данило се исто обраћа косовским јунацима: „Умримо да
свагда живи будемо“, „Гледам (земаљске) муке и бројим
горње (небеске) венце“. Ово искуство је искуство једног
исихасте, искуство молитве (утемељујуће преткосовско,
духовно искуство код Срба). А Његошево искуство онога
– „што бити не може“, наставак је тог византијског, преткосовског, можда још у безнадежнијим околностима.
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Он је као владика и владар одЛучивао и у име
других, али свака конкретна одлука у повишеној
историјској реалности пролазила је кроз његов лични
духовни организам (кључајуће дилеме Владике Данила). У његовој унутрашњој драми, па тако и у одлуци,
нема ни најмање самовоље, он је слушалац, или послушник до краја, да би његова одлука добила онтолошки
темељ. Зато се Његош никад не намеће као он, него нам
се намеће као искра универзалног ума, а његов ватрени
живот, потпуно принешен на (благородну) жртву.
Ми се Његоша и сјећамо управо у тим
дубљим или најдубљим егзистенцијалним дилемама и преиспитивањима. И не сјећамо се њега, него
суочавајући се са Тајном која прискаче у помоћ, долазимо до (Његошевог) језика који се обликовао у тим
искушењима и задобио висину и дубину формуле.
Кроз такво искуствовање његовог пјесничког
језика, излазимо из ограничености историје, и прогледавамо на другу страну. То је византијска сазнајна
онотологија, реално (и реализовано) искуство метафизичког утемељена у нашем културном насљеђу.
Стваралачки поглед на два свијета (којим је прогледао и Дучић) ослобађа нас сопственог ограничења
историјског постојања. Задобијамо слободу, стичемо
Избор. И тај избор је дао смисао историји, само зато
што је тим избором историја дошла до цијеле мисли, тј.
до нашег осмишљеног постојања у историји.
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***
Међутим, у вези са Његошем, у вези са укупним
поимањем Његоша у нашој култури нешто је важно
заборављено. Он није само интегрисао покосовску
свијест код Срба, он је отворио и према оном дубљем
искуству. Његош није само у епу; он је још прије у мистици, откривењу.
И Вук Караџић је доста допринио да се код
нас заборави преткосовско искуство (византијско,
откривењско), што је и изразио оном реченицом,
стављеном испред сакупљене народне поезије: „Косово је начинило такав преврат, да је српски народ оно
прије Косова све заборавио“. Та реченица произвела
је велике посљедице. Њу је објеручке прихватила нова
рационално-просвјетитељска свијест. О том проблему се доста говорило. И управо је поново активиран
у нашем времену, када, под сасушеним рационалним
концептом, српско културно сјећање трпи затамњење
(акумулација ирационалног) свог поријекла.
Основни токови српске културе у двадесетом
вијеку немају пријемчивост за дубљу страну свог културног насљеђа. Тај притисак поново неосвијешћеног
у нашем културном и историјском насљеђу експлодирао је у опаке ирационализме у двадесетом вијеку, и
посебно у посљедњој деценији двадесетог вијека. То је
само показало колико нам је културно сјећање минотауризовано (предато подземљу, забораву). Колико је
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наш рационални склоп инфериоран у односу на ирационални притисак. Тамне и стихијне експлозије народне
енергије у посљедњој деценији двадесетог вијека, биле
су упаљене оштећеним фитиљем сјећања (затамњеног
разумијевања православља и унутар њега, нације). Тај
оштећени фитиљ (комунистички и посткомунистички)
био је прекратак за расвјетљавање дубљих метафизичких слојева свог насљеђа. И расула се (неосвијетљена)
народна енергија која није дошла до свијести о својој
дубини, о дубини и компликованом лавиринту у којем
је смјештен метафизички заборав српског народа.
***
Сам Његош имао је резерве према Вуковој
језичкој реформи. А према Доситеју (површном
просвјетитељу) имао је одбојност, и скоро презир.
Послије Његоша у Црној Гори, а ни у цијелом
српском пјесништву, није се покренула слична
егзистенцијална дубина и стваралачки интензитет. И сад
овдје нећемо разматрати тај проблем непостојања нових
дубинских извора стваралачке енергије, него проблем
односа према Његошу, или боље рећи према тој дубини.
Однос Црногораца према том великом знаку.
Његош је у Црној Гори углавном живио као опште
добро колективне свијести. Упамћен, цитиран, додаван
и надодаван у свакој прилици за коју није пронађена
нова језичка формула. У томе је без конкуренције. Нема
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тога ко би га замијенио. Постао је тоталитет колективне
свијести. И ту је она опасност, послије Његоша је тешко
опет започети.
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***
Његошево пјесништво, укоријењено у памћењу
српског народа, подразумијева основне појмове европског културног насљеђа реализоване кроз словенсковизантијску и локално-народну језичку традицију.
Његовој пјесничкој генијалности потребни су били ови
топоси културног и језичког памћења, са Косовом као
епицентром историјско-метафизичке драме сачуване
у народном сјећању. И касније све што је написано у
Црној Гори од Љубише, Марка Миљанова, Краља Николе до савремених писаца, мање или више, рачуна на
те примарне слојеве.
Његош је формулисао карактер Црногораца, открио најдубље инспиративне изворе (српског) националног памћења, ушао у најдубље егзистенцијалне дилеме појединца. Његово пјесништво је живо стабло, директно израсло не само из националне историје, митова,
народног језика, него још прије из оног стваралачког Почетка који има моћ увијек новог утемељења. Из фундаменталних дилема стваралачки надахнутог Појединца. И
управо том фундаменталном запитаношћу појединца и
његовим конкретно-историјским и метафизичким дилемама апсорбовано је национално и културно памћење.
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И унутрашња сила стваралачког почетка дала је живот
цијелом нашем културном и духовном насљеђу.
***
Поред Његоша у нашој култури може да расте
(што је иначе опште правило) само ко сам дође до стваралачког почетка. Тамо се не долази без великог личног
дара, генијалности. Ту нема друге формуле. Нема друге
забране. Свима се нуди, али само поједини се удостојавају.
У Црној Гори који осјећају тај Почетак
(византијско културно насљеђе у себи), живе, мисле, пишу с осјећањем припадности српској култури.
Други, без тог осјећања и искуства, инфериорни пред
том тајном (поријекла), хоће да су само Црногорци, и програмски се боре за културни концепт који
подразумијева одвојеност од најдубљих токова српске
културе, језичког и народног памћења на које се Његош
директно ослонио. Пројектована црногорска култура подразумијева редуковање и затварање тих примарних токова народног памћења и језичког сјећања,
ослоњена на карикатурално скраћени црногорски језик
и непостојећу црногорску цркву, антицркву. А глобални
политички пројект савремене Црне Горе, кога, наравно,
не обавезује дубина тајне и суштина, коме је и циљ да
убије ту тајну, политичком реториком потпомаже овај
духовни и културни преврат, као услов „културне и политичке еманципације Црногораца“.
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Занимљиво је да су се у том троуглу срели и
црногорски традиционални писци (Брковић, Килибарда, Бањевић, Перовић, Вулановић...) и црногорски
постмодернисти: Горановић, Бечановић, Николаидис,
Брковић млађи (хибрид, преузима улогу херменеутичара компатибилности ова два културна обрасца.)
Први, традиционалисти, повучени сјећањем,
боље рећи његовом инерцијом (јер су остали миметичари) нашли су се у лавиринту народног језика а нијесу
пронашли Аријаднину нит (тајну стваралачког пута),
и наравно остали угушени (стваралачки импотентни)
у том лавиринту. Други (постмодернисти), такође без
Аријаднине нити (без стваралачке моћи) имитирају лавиринт свјетске културе, мислећи тиме да симулирају
увођење црногорске културе у мозаични контекст
свјетске. На крају обје групе црногорских ентузијаста,
задахнути не Сјећањем (Мнемозина) него Минотауром
(заборавом) остају у безизлазу сопственог лавиринта. И
то проглашавају – црногорском културом, што је иначе
синоним културног безизлаза, културе која није нигдје
призната, чији аутори не постоје.
Обје групе писаца су инфериорне пред тајном
Почетка, органски прикраћени за дубље стваралачко искуство. Први су миметичари у топосу локалне
традиције. Други у топосу савремене свјетске лектире. Једни миметички преносе усмену традицију, други
писмену. Унутарње разлике нема. Спољне разлике су
само помогле да извјесно мистификују идеју црногор134

ске културе, што официјелним политичарима, који се у
то не разумију, може да личи на прожимање културних
искустава традиције и модерности (црногорска постмодерна). И ту се сусреће обострани интерес сепаратне
политике и културе: програмско стварање црногорске
културе, основе за сепаратну црногорску државу.
***
Поријекло отпора, тајног и јавног негодовања
према Његошу (и цијелој тој интегралној традицији)
само може бити у малим количинама дара, што је одличан старт за разне духовне деформације – мегаломанство, нарцизам, ужасну потребу да се буде Неко, па
иако нема снаге за то. Такви не знају због чега стварно
нијесу оно што мисле да су. Све су урадили: упрегли
народни језик (Брковић, Килибарда), окретали, превртали њиме, али им језик није открио стваралачку тајну.
Тајна се не да завести. Ко не дође до ње, она га неће. Нека
се забавља и заборавља празним језиком. Нека мисли
да (га) је освојио. Језик дозвољава човјеку ту заблуду.
Иначе, откуд би били у мору празне приче.
***
Сви идеолози локалне црногорске културе (и
државе, наравно) имају проблема са овим дубљим
разумијевањем (пјесничког) стварања, а потом уоп135
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ште разумијевања културе, а онда и смисла постојања
одвојене Црне Горе.
Брковић и Килибарда су у локалној књижевности
највише радили на тој инерцији, продужавајући језички
фолклор, манипулишући говорном формулом народног језика, помишљајући да стварају велика дјела. Они
су екстремни примјери књижевне производње, рекордери у тој производњи без учешћа стваралачке Тајне. Та
проза и та поезија видљива је на први поглед, стално у
неспоразуму са овим дубљим исходиштем. Њихов лук
језичке манипулације је од вербалне етике (морално,
аморално), историографије до еротике. Од вербалне
етике до натуралне еротике. То је пут оних који не могу
Унутра, у онтос, у тајну. Сад им је крива српска култура што нијесу у њој добили своје очекивано (високо) мјесто. И паралелно том неспоразуму покушавали
су себи дати друштвени значај. Та страст придавања
значаја постала је императивна у новопројектованој
Црној Гори, одовојеној од српске културне традиције.
Таква Црна Гора је condicio sine qua non њиховог значаја.
Они намећу своје дјело, јер се само не може наметнути. Зато су морали да предузму стратегију одвајања
од Извора – од српског културног насљеђа. (У Црној
Гори иначе, култура не може да добије ону неопходну
саморефлексивност из саме културе. То објективно
не може због тако малог културног простора. У култури се ту „постаје жив“ једино додатном политичком
анимацијом).
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***
Ко има искуство саме стваралачке тајне као
искуство универзалног, он се премного не брине за
признање од било које културне идеологије или групе. Само искуство у стваралачком Почетку обезбјеђује
мјесто у култури.
Упућени у тајну стварања, знаjу да признање стваралаштва долази од самог језика на којем пјесник пише.
Сам језик брине о признавању, уважавању поезије која
обогаћује његов живот, тајну, љепоту, вишезначност.
Вредновање поезије (данас, сјутра) је апсолутно у надлежности језика који је највиталнији орган постојања
заједнице која њим мисли, живи, постоји. Смијешно
је упињање пјесника да сам, доступним механизмима
друштвене моћи, „обезбиједи“ (вриједност) поезији.
Ко има проблема са овим дубљим вредновањем које
спроводи сам језик, има проблема са разумијевањем
пјесничког стварања.
Његош није имао проблема с тим. Нити се уопште имао кад позабавити промоцијом свог пјесничког
дјела, као ни Кафка, као ни Блејк, као ни многи генији,
чија је слава дошла потом сама. То накнадно уважење од
самог језика десило се и Љубиши и Марку Миљановом.
Али то се десило и Момчилу Настасијевићу, који је живио и објављивао у Београду у времену врло активне
књижевне критике. Открио их је и уважио сам језик,
сам живот и објавио њихову стваралачку тајну.
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***
У свјетлу Његошевог стваралаштва, заговорници
локалне црногорске културе (коју они називају еуропска, а настаје на три досад непозната језика), тешко да
постоје. То је тешко прихватити црногорским мегаломанима и неизљечивим нарцисима. Зато су морали
себи смислити амбијент да постоје, макар то била Црна
Гора без Његоша, и без српске традиције. У локалној,
затвореној Црној Гори, која би само деклеративно била
проглашена европска, а унутра би остала тмуша локалних властољубаца, раздијељених језика, умишљених
величина, које, ако већ други не признају, они могу наметнути то признавање. Са признавањем самосталне
и одвојене Црне Горе, сасвим би лако наметнули то
признавање њих и њима сличних као првака и креатора (локалне) црногорске културе.
Ако се не може поништити Његош, може се искомпромитовати културни контекст (српска национална идеја, и косовско-византијски културни образац)
на који се ослања Његошево дјело. Искомпромитовати
српско културно насљеђе и косовски мит у Црној Гори
(као великосрпски окупациони концепт), непосредно је
подривање конститутивних образаца Црне Горе, и врло
опака припрема за ликвидацију његошевске вертикале.
(Јер ни Његошева пјесничка суштина не може да опстане сама, природно је уткана у тај контекст).
138

***
Проблем и логички пројект црногорске културе пресликан је на пројект сепаратне црногорске
државе. Као што црногорска култура нема ослонца
у стваралачкој тајни, него је сасвим миметичка и политичким концептом инструментализована, тако и
црногорска сепаратна држава нема реално утемељење
у историјском и кулурном насљеђу, етосу, и постаје
софистицирана логичко-правна конструкција, испражњена од стварности (српске Црне Горе – што је
фактички била). Црногорска држава одвојена од
српског културног, духовног, историјског насљеђа је
фикција, која се може напунити фиктивним државним „десетовјековним континуитетом“, „културном
посебношћу“ (дукљанска идеологија) и „црквеном
аутокефалношћу“ (црногорска црква-антицрква).
Прибјегавајући извјесним конструкцијама, тај
концепт на једносмјерно логичком нивоу црногорског
језика (језик без памћења) може да функционише. И изводи се простом дедукцијом: црногорска (антисрпска)
држава (иако без историјског утемељења) производи
црногорску цркву (без Духа), и црногорски језик (без
памћења). И све то заједно одговара новопројектованом
Црногорцу, испражњеном од свог рођеног историјског
духовног и кулурног насљеђа.
У добрим условима производње виртуелне стварности, што Црна Гора има у потпуности, тај се пројект
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виртуализације и изводи без видљиве сметње. Празан
и гладан црногорски мозак се смишљено (и халапљиво)
пуни тим садржајем.
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***
У дубљем слоју ових програма стоји практично,
рационално и функционално изведен обрт. Метафизички испражњен топос његошевске Црне Горе, прилично је лако населити локално-црногорском културом, с чијег (немогућег) ослонца се врши фикционално осмишљавање црногорске државне и културне
различитости. Испражњеног од метафизике, пјесничке
суштине, Његоша је доста лако смјестити у функцију
великосрпске националне идеје (косовски мит), али и
локално црногорске приче (црногорски писац). А то
је старт да се аутентично културно насљеђе у Црној
Гори фикционализује и црногоризује. И да се реално
успостави утемељујућа Фикција – Дукља (дукљанство
– неидентификован културни образац), која задобија
шансу критеријума за успостављање фиктивне културне традиције (преименовања културног и идеолошког
насљеђа) у Црној Гори. Баш онаква каква одговара политичком концепту Црне Горе.
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***
Гротескност црногорског културног концепта
је првотно у томе што не би требало да доказује своју
ваљаност из културе, али баш у томе је и његова практична оперативност. Валоризацију и афирмацију добија
директно из политике. (Зато им је одвојена Црна Гора
condicio sine qua non за све друге планове!) Новоцрногорски политичко-културни апсурд одвија се у кругу
те практичне формуле. Кругу који има амбицију да се
прошири на цијелу Црну Гору. У чијем се средишту отвара црна рупа.
***
То што је раније стварно учињено на Ловћену
(рушење Његошеве цркве) сада је прешло у простор
стратешког вербалног насиља, компромитације и
ликвидације српске културне и духовне традиције у
Црној Гори, елиминацијом из јавног живота људи који
живе и мисле са дубљег ослонца.
Морална, духовна и културна декаденција културног и политичког естаблишмента (отуђеност од извора, испражњеност од суштине!) у Црној Гори, отишла
је дотле да је Његошево и његошевско насљеђе управо
спало на етикете - „митоманија“, „косовоманија“, „великосрпска (културна и државна) идеологија“.
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Нова Црна Гора, одвојена од тог свог језгра је
љуштура у коју би да се сакрију раскоријењени Црногорци лишени суштине, који једино знају да производе
фалсификат. Фалсификат у циљу затирања оригинала
Црне Горе. Њено реално посрнуће је тим више, што је
она својим симболичким значењем увијек превазилазила своју скучену стварност. У њеном темељу је светац,
а на њеном врху пјесник.
Све што се ради у Црној Гори у посљедње вријеме је
да на њеном врху засједне туђин који говори страним, до
смрти хладним језиком (маузолеј, надгробни споменик
Црној Гори), а у њеном темељу шарлатан (дукљанство),
који, нашим рођеним језиком минотауризује (предаје
забораву) наше рођено памћење.
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