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Пе тар II Пе тро вић Ње гош
(По во дом 160 го ди на од об ја вљи ва ња Гор ског ви јен ца)

Ње гош је имао са мо 11 го ди на ка да га је 
стриц Пе тар I Пе тро вић Ње гош, вла ди ка 
и го спо дар Цр не Го ре, до вео у Це тињ ски 
ма на стир да „учи књи гу“. А до и ста је имао 
из че га учи ти и на у чи ти. У Би бли о те ци 
Пе тра I би ло је књи га из нај ра зли чи ти јих 
обла сти ства ра ла штва, пре свих Би бли ја 
на не ко ли ко је зи ка, кла сич не грч ке дра ме, 
са бра на де ла Ге теа, Шек спи ра и дру гих 
кла си ка; де ла Ђер жа ви на и Ло мо но со ва, 
укљу чу ју ћи ре то ри ку, као и пре да ва ња 
из хе ми је и фи зи ке. Би ла је ту и ви ше-
том на Би фо но ва при род но-на уч на ен ци-
кло пе ди ја, као и дру ге књи ге из обла сти 
при род них на у ка и ма те ма ти ке, ра до ви 
грч ких фи ло зо фа, из вор но да ти или уз 
ко мен та ре при ре ђе ни. 

По при ро ди ве о ма ра до знао, об да-
рен мно гим та лен ти ма и ге ни јал но шћу, 
Ње гош је не пре кид но учио, уз стал но при-
сут но осе ћа ње кри ви це да то не чи ни ни 
до вољ но до бро, ни ти бр зо. („Ка ко ћу ја 
ова ко не на у чен ићи у Ру си ју да се вла ди-
чим?“) У по чет ку су му учи те љи би ли 
ка лу ђе ри са мог Це тињ ског ма на сти ра, 
и сва ки од њих на кон крат ког вре ме на 
вра ћао би свог уче ни ка го спо да ру са на по-

ме ном да „ово ди је те већ ви ше од ме не 
зна“. Не што ма ње од две го ди не про вео 
је и у ма на сти ру Са ви ни, у То плој код 
Хер цег Но вог, где му је учи тељ био игу-
ман Јо сиф Тро по вић, по себ но за ин те ре-
со ван за ма те ма ти ку, и са до ста до брим 
зна њем ита ли јан ског је зи ка. У ма на сти ру 
се и да нас чу ва бу квар (об ја вљен 1693. 
го ди не у Мо скви), из ко га је Ње гош учио 
и у ко ме су сви при ме ри да ти на че ти ри 
је зи ка – ру ском, пољ ском, грч ком и ла тин-
ском. Бро је ви су да ти „по гра ђан ско ме и 
цр кве но ме“; ово дру го као сло ва грч ког 
ал фа бе та, сва ко сло во до дат но озна че но 
тач ком. Зна чај ну уло гу у Ње го ше вом обра-
зо ва њу у пе ри о ду од 1827. до 1831. го ди не 
имао је и по зна ти, све стра но обра зо ва ни 
срп ски пе сник Си ма Ми лу ти но вић Са рај-
ли ја, ко ји је на Це ти ње при спео рав но 
из Ге те о вог Вај ма ра, где је имао при ли ке 
во ди ти раз го во ре и слу ша ти пре да ва ња 
ве ли ког пе сни ка. По све до че но је, ина че, 
да су „Ра де То мов и Си мо Ми лу ти но вић 
за јед но чи та ли и про у ча ва ли Дан те о ву 
Бо жан стве ну ко ме ди ју“ (Стил 2, стр. 
86, фу сно та 4). У том пе ри о ду Ње гош је 
спе вао и сво је пр ве пе сме (Црм ни ча ни, 
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Бје ли це, Ка вај ка, Ма ли Ра до ји ца и Но ва 
пје сма цр но гор ска о вој ни Ру сах и Ту ра ка) 
ко је је не ко ли ко го ди на ка сни је (1837) 
Си ма Ми лу ти но вић об ја вио у Пје ва ни ји 
цр но гор ској.

У ме ђу вре ме ну Ње гош је 1830. (у 
се дам на е стој го ди ни) по стао све тов ни и 
ду хов ни по гла вар Цр не Го ре, да би три 
го ди не ка сни је от пу то вао у Ру си ју, где је 
про вео око три ме се ца и уз нај ве ће по ча-
сти, у при су ству са мог ру ског ца ра Ни ко-
ла ја I ру ко по ло жен за епи ско па („по ста-
нуо вла ди ком“). Из Пе тро гра да је пи сао 
Ву ку Ка ра џи ћу и у ус хи ће њу га оба ве стио 
ка ко већ у ру ка ма „има де(м) и Хо ме ра на 
ру ском је зи ку Гне ди чем пре ве де на“, из 
чи је ће Или ја де пр ву пе сму ка сни је пре-
ве сти на срп ски је зик, и то у ду ху на шег 
на род ног еп ског ства ра ла штва, до ду ше 
са „ње го шев ским де се тер цем“ („Срп ски 
је Хо мер у на род ној по е зи ји ко ју хо ће 
ра зу мје ти и ко ме је срп скост ми ла; а ко 
не ће, за луд му сва до бра ка че ства пра ве 
по е зи је у на род ним пје сна ма, у ко ји ма 
се на ла зе“).

При по врат ку из Ру си је до нео је на 
Це ти ње пре ко 800 књи га и штам па ри ју, 
на ко јој је већ 1834. го ди не штам пао две 
сво је збир ке пе са ма: Пу сти њак це тињ ски 
и Ли јек ја ро сти тур ске. (Уз штам па ри ју 
ам би ци о зни мла ди вла дар је отво рио и 
пр ву основ ну шко лу, уста но вио се нат, уки-
нуо аустро у гар ско гу вер на дур ство, ор га-
ни зо вао су до ве, увео по рез, сре дио по ли-
тич ке при ли ке у зе мљи). Ме ђу тим, већ у 
при пре ма ма за пут у Ру си ју био је од лу-
чио да на пи ше и јед ну ве ћу пе сму ка ко би 
се пред ста вио и као пот пу но оформ љен 
пе сник, па је по чет ком 1833. го ди не спе вао 
Глас ка мен шта ка (са мо јед на пе сма са 
1546 сти хо ва) у ко ме су опе ва на „ју нач ка 
дје ла Цр не Го ре“ у пе ри о ду 1711–1813. 
го ди не. Уви дом у са др жај пе сме (пре ко 
пре во да на ита ли јан ски) аустриј ска цен-

зу ра ни је одо бри ла штам па ње, и Ње гош 
је без ње от пу то вао у Ру си ју. Пе сма ина че 
ни ка да ни је штам па на у ори ги на лу, из гу-
бље на је, и да нас по сто ји са мо у фор ми 
по врат ног пре во да са ита ли јан ског. Две 
го ди не ка сни је (1835) би ла је до вр ше на 
и Сво бо ди ја да (са укуп но 6668 сти хо ва 
у де сет пе са ма) у ко јој су опе ва ни исти 
они до га ђа ји из Гла са Ка мен шта ка, као 
што ће исте те до га ђа је пе сник још јед ном 
опе ва ти у сед мо ро ко ла по ет ског драм ског 
де ла Ла жни цар Шће пан Ма ли, али и у 
зна чај ном бро ју пе са ма Огле да ла срп ског 
(што Ње го ше вих, што на род них).

Овај ве о ма плод ни рад у по ет ском ства-
ра ла штву од 1833. до 1837. го ди не за ме њен 
је ства ра лач ком па у зом од чи та вих се дам 
го ди на. Оста ће не по зна то на ко ји на чин 
је Ње гош то ком тих се дам го ди на „про-
јек то вао“ сво ја три глав на и у све му гран-
ди о зна де ла, али је чи ње ни ца да су сва 
три би ла за вр ше на за са мо не што ви ше 
од две го ди не: Лу ча Ми кро ко зма, ве ли-
чан стве на хим на све оп штој хар мо ни ји 
Уни вер зу ма, 1845; Гор ски ви је нац, гран ди-
о зни еп о ова пло ће њу ко смич ког сло ва у 
сло во чо ве ка, у ја ну а ру 1847, и Ла жни цар 
Шће пан Ма ли, све вре ме но људ ско све до-
че ње о ве ли кој игри по зи ци ја и ути ца ја, 
на пи сан до сре ди не 1847. го ди не, ма да об ја-
вљен тек 1851, са мо не ко ли ко ме се ци пре 
пе сни ко ве смр ти (Трип тих – као јед но 
је дин стве но де ло!). Др же ћи се прин ци па 

„исто то, са мо ма ло друк чи је“, ина че та ко 
че стог у срп ској на род ној по е зи ји, кључ не 
иде је ко је ће до са вр шен ства раз ви ти у 
свом Трип ти ху (Лу чи, Ви јен цу и Шће-
па ну), Ње гош је нај пре ис ка зао у по је ди-
ним сво јим пе сма ма, ка кве су Цр но го рац 
све мо гу ћем Бо гу, За ро бљен Цр но го рац од 
ви ле, Ода сун цу, спје ва на но ћу без Мје се ца, 
Ми сао, као и у не ко ли ко дру гих.

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

Пр ви је Ми лан Ре ше тар за па зио раз ли-
чит ре до след ко ла у ру ко пи сној и штам па-
ној вер зи ји Ви јен ца, али на жа лост и ола ко 
за кљу чио да се „пе сник у по след њем тре-
нут ку, пред штам па ње, пре до ми слио“. Као 
да се мо же тек та ко „пре ме шта ти“ по ет-
ско тки во?! Јед на ду бља ана ли за, ме ђу-
тим, по ка зу је да се раз ло зи за ово „пре-
ме шта ње“ на ла зе у Ње го ше вој по тре би 
да ус по ста ви са гла сност свог по ет ског 
уни вер зу ма са уни вер зу мом – све том, уво-
де ћи ви ше стру ке „рас кр сни це“ и ви ше-
знач ност у ка зи ва њу, па и ви ше знач ност 
са мих је зич ких из ра за (ви де ти Стил 2, 
стр. 85 и Стил 3, стр. 171). У ту свр ху су и 

„на кнад но до да ти“ сти хо ви, што је ре зул-

ти ра ло ти ме да се ру ко пи сна и штам па на 
вер зи ја Ви јен ца зна чај но раз ли ку ју.

Сми сао ви ше знач ја ис ка за ног у Гор-
ском ви јен цу, и Гор ским ви јен цем, лак ше 
је раз у ме ти кад се са зна да је Ње гош пре 
Гор ског ви јен ца и Сво бо ди ја ду дао у две 
вер зи је, ма да са ми ни мал ним раз ли ка ма: 
вер зи ју ко ја се и да нас чу ва, у ру ко пи су, 
у Пе тро град ској би бли о те ци, и ову штам-
па ну, ко ју је пр ви об ја вио Љу ба Не на до-
вић, на Ње го ше ву мол бу. [Као што се у 
вре ме штам па ња Ви јен ца био пре се лио 
у Беч на че ти ри ме се ца, та ко се и у вре ме 
пре пи си ва ња Сво бо ди ја де Ње гош био 
пре се лио у Ма ји не на ме сец да на, за јед но 
са Ву ком Вр че ви ћем, ко ји је пе дант но оба-
вио по сао пре пи си ва ња, уз Ње го ше во над-
зи ра ње це ли не по сла, а по себ но ни јан си-
ра ња раз ли ка јед не и дру ге вер зи је.] 

За ни мљив слу чај су и ре до ви тач ки ца у 
По све ти (Ка ра ђор ђу), да тој на по чет ку Гор-
ског ви јен ца. Сми сао тих „ре до ва тач ки ца“ 
пр ви је по ку шао да про ту ма чи Стје пан 
Ми тров Љу би ша у ко мен та ри ма Гор ског 
ви јен ца; би ло је то пе то по ре ду из да ње, 
пр во ла ти нич но, об ја вље но у За дру. И 
би ло је то пр ви пут да не ко ко мен та ри ше 
са др жај. За ре до ве тач ки ца Љу би ша ка же 
да је то по сле ди ца „уга сне аустриј ске цен-
зу ре“, че му се ус про ти вио Вук Вр че вић 
(у књи зи „Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, вла ди ке цр но гор ско га“), све до-
че ћи да је ње му „сам Вла ди ка“ го во рио 
о то ме, у сми слу да кад се дух пе сни ка 
за мо ри, и диг не се пут Не ба да се од мо ри, 
ру ка оста не „са ма да пи ше“ и ис пи су је те 

„вр сте тач ки ца.“ На сли чан на чин Ње гош 
се на ша лио са Вр че ви ћем и код об ја шња-
ва ња за што је сво је је ди но про зно де ло 

„Жи ти је Мр ђе на Не срет њи ко ви ћа, њим 
са мим спи са но“ за вр шио са „ова че ти ри 
сло ва: Н … или Н … Н … Н …“ На Вр че-
ви ће во пи та ње шта му то зна чи, Ње гош 
је од го во рио: „Нов ци, Нов ци, Нов ци!“ А 
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Ње гош се за пра во ба вио са свим дру гим 
ства ри ма – пи та њи ма ви ше знач ја и „не до-
знач ја“, тач ни је – пи та њи ма устрој ства 
уни вер зал ног „Сло ва“ [Универзалног 
ко да, ка ко би се да нас ре кло (Стил 3, стр. 
178–181)].

А кад је реч о Уни вер зал ном ко ду, ва ља 
и ов де под се ти ти се на чи ње ни цу да је 
Ње гош сво ја три нај зна чај ни ја де ла и фор-
мал но ује ди нио у јед но де ло, и то та ко 
што је „уде сио“ да број сти хо ва ис пред и 
иза „сре ди шње тач ке“ бу де у ре ла ци ји са 
Злат ним пре се ком (са нај бо љом мо гу ћом 
си ме три јом, про пор ци јом и хар мо ни јом у 
исто вре ме). „Сре ди шња тач ка“ као „рас-
кр сни ца“ и об је ди њу ју ћа ре ла ци ја: пра-
зно-по лу-пу но. У Лу чи пра зно ме сто као 
не до ста ју ћи 950. стих, то јест 280. стих 
III  пе сме (ко ји је Си ма Ми лу ти но вић 
до дао на сво ју ру ку), у Ви јен цу по лу стих, 
као 2235 стих по ре ду („а од то га…“), и у 
Шће па ну као пун стих, 1997. стих по ре ду, 
то јест 278. стих III  чи на („док све на ше 
си ле из ло ми мо“). [Упоредити: Стил 3, стр. 
180, тач ка 6 и стр. 181, Сли ка 3: у Л  + В  + Ш 
ис пред има сти хо ва 949 + 2234 + 1996 = 5179 
и иза 1060 + 584 + 2107 = 3751; раз ли ка је: 
5179 – 3751 = 1428; од нос раз ли ке и бро ја 
сти хо ва иза је 1428 : 3751 = 0,381 што је ква-
драт Злат ног пре се ка (ква драт ни ко рен 
из 0,381 је 0.617 а Злат ни пре сек је 0,618, 
што је „не сла га ње“ за је ди ни цу чак на 
тре ћој де ци ма ли?!). Има ју ћи то у ви ду, 
ја сно је и да се и од нос де ло ва ис пред и 
иза („сре ди шње тач ке“) та ко ђе на ла зи 

у ре ла ци ји са Злат ним пре се ком, јер је 
5179 : 3751 = 1,381.]

Све ове ов де на ве де не „за го нет ке“ 
струк ту и ра ња по ет ског де ла ти чу се 
Ње го ше вог ори ги нал ног тра га ња за уни-
вер зал ним Ло го сом, за све оп штим са гла-
сјем у При ро ди („И ја, ка ко твар ум на 
Ство ри те ља тре ба со гла си ју оп штем да 
по дра жа вам“). Та Ње го ше ва спе ци фич на 
ори ги нал ност до дат ни је раз лог што се 
увек из но ва и из но ва мо ра ју при ре ђи-
ва ти ње го ва де ла, са основ ном иде јом 

– по врат ка на из вор ник. Оту да, по во дом 
ове ју би лар не, 160. го ди не од об ја вљи ва ња 
Гор ског ви јен ца, за оче ки ва ти је да ће се 
не ко до се ти ти да у окви ру јед них те истих 
ко ри ца об ја ви ре принт пр вог из да ња, 
тран скри бо ва ну ру ко пи сну ва ри јан ту 
и да на шње – кри тич ко из да ње. По том 
исто и за Лу чу, и де ли мич но и за Шће-
па на Ма лог (де ли мич но, с об зи ром на то 
да је ру ко пис из гу бљен). Та кво кри тич ко 
из да ње сва три де ла, за јед но са мо ну мен-
тал ном књи гом Ен ци кло пе ди ја Ње гош 
(1999. на срп ском, на пре ко хи ља ду стра-
ни ца, и 2006 на ен гле ском, на пре ко 500 
стра ни ца – Пи ту ра, Бе о град, под уред-
ни штвом не у мор ног То ме Си мо но ви ћа) 
пред ста вља ће не за о би ла зну ри зни цу 
зна ња и умо ва ња за бу ду ћа по ко ле ња, а 
по себ но за ис тра жи ва че Ње го ше вог де ла, 
ко јих ће сва ка ко би ти и ме ђу бу ду ћим 
ге не ра ци ја ма у ма ти ци и ра се ја њу.

Ми ло је М. Ра ко че вић (Бе о град)
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