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Бранислав ПЕТРОНИЈЕВИЋ 
ФИЛОЗОФИЈА У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“ 

 
О „Горском Вијенцу“, овоме знаменитом делу нашега великог песника Владике 

Петра Петровића Његоша, писано је у нашој књижевности доста, и оно је посматрано са 
различитих страна својих. Али баш две најважније стране његове, поетска и филозофска, 
при томе су најгоре прошле: оно што је о њима писано, нарочито оно што је писано о 
поетској страни, у великој је мери недовољно и у великој мери – ово важи нарочито за 
филозофску страну – и нетачно. Може се с тога слободно рећи, да се код нас много више 
говори о величини и значају „Горског Вијенца“ но што се је фактички у то уверено. А 
„Горски Вијенац“ доиста је знаменито дело, и то како са поетске тако и са филозофске 
стране своје. Кад се узме у обзир множина места у њему која су у пуном смислу поетски 
лепа, затим многостручност мотива у њему опеваних и разноликост слика у њему изнетих, 
и на послетку она, дубока места мислене лирике, која су тако добро позната, али не у 
истом степену и разумевана, као и множина појединачних мисли изражениху тако 
јединственим изразима, онда се тек може увидети, како je у нас мало позната и истакнута 
велика књижевна вредност „Горског Вијенца“. Као што ћу и доцније у току ове расправе 
споменути, ја не верујем у Његошеву теорију генија, коју је он изнео у својим познатим 
лепим стиховима: 

 
Из грмена великога лафу изаћ трудно није: 
у великим народима генију се гн’ јездо вије; 
овде му је по готову материјал к славном дјелу; 
и тријумфа дични в’ јенац, да му краси главу смјелу. 
 
и то не верујем ни зато, што сматрам даје „Горски Вијенац“ дело једнога 

генијалног човека (или бар једног човека чији дух граничи са генијалношћу) који је, и ако 
рођен у маломе народу ипак био у стању да на основу тако рећи ништавног материјала 
створи једно у правом смислу знаменито умно дело. Само у једноме Његош има право: да 
је рођен у великоме народу, да је његов „Горски Вијенац“ написан на коме од великих 
светских језика, то би дело било одавна признато за једно од знатних дела светске 
књижевности, овако њему, генију малога народа, не достаје „тријумфа дични вјенац“ који 
би красио његову смелу главу. И овде лежи трагедија генија рођеног у малом народу. 
нарочито генија, чија су умна дела везана за језик и дух народа у коме је поникао, што 
важи у првом реду за песничке геније. Ту је трагедију осећао Његош и дао јој једностраног 
и сувише јаког израза у наведеним стиховима, одричући чак и могућност генија у малом 
народу. 

У расправи што следује, ја сам себи ставио у задатак, да филозофску страну дела 
Његошевог – јер „Горски Вијенац“ чини доиста капитално дело Његошево, остала дела 
његова, ма да се види да су и она плодови његова духа, изостају далеко за „Горским 
Вијенцем“ – аналишем што исцрпније, и желим да то исто неко од позваних учини и са 
поетском страном његовом. Само кад то обоје буде како треба учињено, ми ћемо бити у 
стању да ублажимо трагедију великог песника, који се родио као син нашег маленог 
народа. 

О филозофској страни у „Горском Вијенцу“ писало се код нас, може се рећи, доста. 
Али, колико је мени познато, свуда где је о томе писато истицана је с нарочитим 
нагласком она страна Његошевих филозофских рефлексија, која пружа аналогије са 
филозофско-научним рефлексијама Дарвиновим. Међу тим та иста места, чија је сличност 
са одговарајућим мислима у Дарвину, као што ћемо видети, несумњива, према својој 
тенденцији имају чисто песимистички значај и не поклапају се нимало са тенденцијама 
одговарајућнх мисли код Дарвина. Истина овде онде наглашавана је и ова песимистичка 
страна Његошевих рефлексија, али да је тежиште њихово у њој, то, колико је мени 
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познато, није, или бар није у довољној мери, до сада наглашено. Али осим ових 
дарвинистичких и песимистичких мисли налази се код Његоша још и друтих филозофских 
и научних рефлексија, на које је досада обраћана пажња мала или никаква. Истина да те 
рефлексије немају, с гледишта оригиналности и дубине, ни издалека онога значаја који 
имају његове дарвинистичке и песимистичке рефлексије, али ипак Оне чине саставни део 
општег Његошевог гледишта на свет, осим тога оне сведоче о оштроумности и моћи 
опсервације њиховог духовног творца. 

Своју расправу ја ћу према овоме поделити на три одељка. У првом одељку 
опширно ћу испитати питање о томе, да ли је и колико је Његош претходник Дарвинов, да 
ли и колико се његове мисли и погледи на органски свет слажу са погледима Дарвиновим. 
У томе одељку ја ћу ово питање најпре расправљати на основу самих оригиналних 
докумената, који су у питању т.ј. ја ћу упоредити мисли Његошеве са одговарајућим 
мислима у славноме делу Дарвиновом „Origin of Species“ („Постанак специја“), па ћу се 
онда критички обазрети на оно што је о томе већ у нашој књижевности писано. У другом 
одељку ја ћу упоредити те исте мисли Његошеве са одговарајућим мислима 
Шопенхауеровим и показати, да је њихова главна тенденција иста која је и код мисли 
Шопенхауерових, т.ј. даје Његош песимист, да се он, поред Бајрона и Леопардија, има 
убројати у најречитије песничке преставнике песимизма. На послетку у трећем одељку 
биће изнети остали филозофски погледи Његошеви, као и поједине мисли његове о 
различним странама људског живота, и живота и света у опште.  


