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Јован Деретић 
 

I. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ У СВОМ ВРЕМЕНУ 
 

Епоха између револуција 
 
Епоха у којој је Његош живео и стварао омеђена је револуцијама. Рођен је у време 

када се завршавао један велики револуционарни талас који чини Карађорђев устанак у 
српској, односно француска револуција и Наполеонови ратови у европској историји, а 
врхунац своје национално-политичке и песничке делатности доживео је уочи револуције 
1848. Раздобље између та два таласа било је у знаку назадњаштва, обнове старог, 
апсолутизма. Рестаурација и јулска монархија у Француској, Метернихов апсолутизам у 
Аустрији, Милошев деспотизам у Србији – то су само неки видови поретка којим су 
властодршци хтели да спрече нове револуционарне потресе. А они су ипак избијали на 
разним странама: у Шпанији, у Грчкој, у Француској, у Италији, у шпанским колонијама у 
Америци, у Србији. Напредни духови, писци, уметници, мислиоци, изражавали су 
одвратност према свему што гуши и спутава човека, и жудњу за слободом. У атмосфери се 
осећало да ћe се нешто догодити, да се нешто мора догодити, нешто велико и значајно. 
Било је јасно да је револуција само привремено заустављена, да се она мора обновити, 
како би започети преображај друштва био доведен до краја. И један такав кабинетски 
мислилац какав је био Хегел, иначе поклоник пруске монархије, писао је с патосом о 
рађању новог доба: ово је „доба рађања и преласка у нови период“. А Његош је из своје 
цетињске осаме, физички удаљен од великих друштвених кретања свог времена, али 
духовно дубоко уроњен у њих, узвикнуо: „Нек се овај вијек горди над свијема вјековима!“ 

У историји југословенских народа та епоха значајна је као доба буђења и обнове, 
као национална ренесанса. У њој се рађају модерне југословенске нације и почиње борба 
за њихову политичку и културну еманципацију. Промене у књижевности биле су 
најзначајније и с последицама које далеко превазилазе оквире саме књижевности, снажно 
обележивши процесе националног конституисања појединих наших народа. Југословенске 
књижевности улазе у нови, виши стадијум свог развоја. Оне добијају нов књижевни језик 
утемељен на народним говорима и тим језиком су написане прве књиге песама, прве 
драме, први романи, прве критике, укратко ствара се књижевност битно различита од 
дотадашње. Ту књижевност обично називамо новом или новијом док ону која је 
претходила одређујемо као стару или старију. Код Срба процеси стварања нове 
књижевности трају кроз читав XVIII век да би добили завршни облик с делатношћу двају 
великих наших културних реформатора, Доситеја Обрадовића у последњим деценијама 
XVIII и Вука Карацића у првој половини XIX столећа. Први је усмерио књижевност према 
европским узорима, а други ју је, откривши неисцрпна врела народног језика и народне 
поезије, утемељио на народним основама. 

После вековних застоја и лутања, сада се чврстим и одлучним кораком кренуло 
напред и брзо су савлађивани још нераскрчени путеви. Своју пуну стваралачку зрелост 
обновљене, могло би се рећи, наново рођене књижевности југословенске регије достижу 
скоро истовремено. Током неколико година уочи револуције 1848. оне су добиле нека од 
својих највећих дела. Горски вијенац, штампан 1847. у Бечу, стоји у сазвежђу изузетних 
творевина духа и маште. Исте те године изишле су још три књиге које представљају 
прекретницу у нашој књижевности: Вуков превод Новог завјета, Песме Бранка 
Радичевића и филолошка расправа Рат за српски језик и правопис Ђуре Даничића. И 
словеначка књижевност у тој години добија своју најзначајнију песничку књигу, Песме 
Франца Прешерна, а само годину дана раније, 1846, појавио се спев Смрт Смаил-аге 
Ченгића Ивана Мажуранића, највеће песничко дело хрватске књижевности XIX века. Ако 
бисмо се вратили још годину дана уназад, сусрели бисмо се с још Једним великим 
песмотвором, с философским, космогонијским спевом Луча микрокозма чији је творац 
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песник Горског вијенца. Његош, Прешерн, Мажуранић, три југословенска песничка 
великана, били су савременици, готово припадници истог нараштаја (најстарији од њих, 
Прешерн, рођен је 1800, док су Његош и Мажуранић, први рођен 1813. а други 1814, скоро 
вршњаци). Своја главна дела они су објавили упоредо, на измаку раздобља које је у 
целини било испуњено далекосежним променама на свим плановима националног живота, 
од политике до књижевности. 

 
Владар и песник 

 
Кад је Сима Милутиновић Сарајлија, Његошев учитељ, хтео да штампа своју 

Историју Србије, мудри Прота Матеја Ненадовић одвраћао га од тог наума: „Ако 
успишеш истину, изгубићеш главу, јер ће те посећи господар Милош; ако ли успишеш 
лаж, глава ће ти остати ал' ћеш изгубити част.“ Многи писци, Његошеви савременици, не 
само његов учитељ, били су не једном пред сличном дилемом, Вук Караџић више од свих 
других, а вероватно није било никог међу њима да који пут није на својим леђима осетио 
тврду руку власти. Његош је у том погледу био ваљда једини изузетак, јер је и сам био 
владар. За њега би се могло рећи да је владар који је писао поезију или песник који је 
владао једном државом, а као владар обједињавао је у својим рукама сву власт, и световну 
и духовну. 

Његош потиче из династије Петровић Његош која је владала Црном Гором преко 
двеста година, од 1696. до Првог светског рата. Она је дала пет владика, који су, уз 
црквену, имали и световну власт, и два световна владара. Његош је био пети и последњи 
„владајући владика“. Његово крштено име било је Радивоје а владарско, после 
замонашења, Петар II Петровић Његош. Историчари га обично називају владика Петар II, 
у књижевности он је записан као Његош, а у народној успомени живи као владика Раде. 
Много тога наследио је песник Горског вијенца од својих предака и претходника на 
владичанској столици, па и књижевни позив. Династија Петровић Његош давала је не 
само владике и владаре него и књижевнике. Биле су то скоро увек владајуће личности. У 
тих двеста година новије црногорске историје најважнији црногорски писци били су 
владари, што је можда јединствен случај у свету. Књижевним радом бавили су се владика 
Василије, Петар I, затим Петар II, а после њега краљ Никола. Сваки од њих чини епоху у 
историји књижевне активности у Црној Гори. Повезаност та два породична наслеђа, 
политичког и књижевничког, код Његоша је била толико велика да се можемо запитати да 
ли би он уопште постао песник, поготово такав песник какав је постао, да није био 
„управитељ Црне Горе“? 

Власт, ако се схвати као терет и обавеза а не као извор привилегија и моћи, таква 
власт не затвара него отвара духовне видике. Његошев владика Данило у њој је видео неку 
своју духовну предност над другима, 

 
Ко на брдо ак' и мâлô стоји, 
више види но онај под брдом. 
 

али и узрок своје трагичне усамљености. 
Његош је свој положај доживљавао на исти начин. Он га је уздигао изнад осталих, 

био је високо изнад своје околине, а ипак дубоко повезан с народом, предодређен да буде 
и његов вођа и његов песник. 

Зато се Његошу није могло догодити да се нађе у сличном положају у каквом се 
налазио Сима Милутиновић кад је писао о кнезу Милошу у доба кнеза Милоша. 
Приликом свог првог путовања у Русију 1833. он је купио и једну штампарију и донео је 
на Цетиње где је већ следеће године почео штампати књиге, своје и других наших писаца. 
На једној од тих књига писало је: „Печатано у печатњи свободе црногорске. Прегледано и 
допуштено напечатат од цензуре Драга Драговића“. Касније, у разговору с Љубом 
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Ненадовићем, Његош је протумачио смисао те напомене: „Пиши што ти је гођ драго!“ Он 
се, у ствари, наругао цензури без које није могла проћи ниједна слободна европска држава 

Али та слобода била је скупо плаћена, толико скупо да је песник мало могао 
уживати у предностима које му је доносила. Његош-владар омогућио је Његошу-песнику 
да буде духовно и стваралачки независнији од било којег свог савременика, али Његош-
песник мало је шта могао учинити за Његоша-владара да му олакша тешке обавезе које је 
имао као „управитељ Црне Горе“. 

 
 

Црна Гора 
 
Црна Гора имала је мало чега заједничког с другим државама тог доба. У време кад 

је Његош дошао на власт, она је била више савез племена него држава у правом смислу. 
Племена су се удруживала кад би запретила спољашња опасност, од Турака или с друге 
стране, а иначе је живело свако племе за себе, имало своје обичаје и традиције, своју 
усмену, племенску историју. Међусобно су се племена стално гложила, сукобљавала, 
понекад водила читаве мале ратове. Његошеви претходници на владичанској столици 
трудили су се свим силама да угуше међуплеменска трвења и да у земљи заведу грађански 
поредак. У томе су могли да се ослоне само на свој духовни ауторитет, јер у земљи једва 
да су имали икакве стварне власти. Његошев непосредни претходник, владика Петар I, 
човек широке културе, великог духа и ретких моралних својстава, према којем су 
Црногорци осећали скоро мистично поштовање и страх, написао је једном приликом Да 
он „изван пера и језика не имаде силе никакове за привести непокорне на послушаније“. 

Иако се служио и пером и језиком изванредно, Његош је, упркос младости и 
неискуству, брзо схватио да му ни једно ни друго не могу много помоћи да заведе ред у 
бесудној земљи. Зато је већ у првим годинама своје владавине прегао да удари темеље 
стварне власти. Установио је неку врсту владе (сенат), основао народни суд, увео плаћање 
пореза, образовао сталну оружану стражу (перјанике), увек спремну да по његовој 
наредби посредује. Непокорне није, као његов стриц, молио и клео да се уразуме, већ их је 
оштро кажњавао, понекад и смртном казном. Тако је он, у ствари, положио основе 
модерној црногорској држави која ће после његове смрти престати да буде теократија и 
постати световна држава. Њен владар неће бити више владика него кнез. 

Ако је с унутрашњим неприликама некако излазио на крај, спољашње су најчешће 
превазилазиле његове снаге. „Ја сам један човјек мали и су мало моћи спрам великијем 
силама“, написао је једном приликом. Велике силе биле су суседи Црне Горе. Турска ју је 
окруживала са свих страна, изузев од Боке и Паштровића где је после Наполеонових 
ратова дошла Аустрија, наместо некадашње Млетачке републике. На обема границама 
стални сукоби, чарке, пљачке, убиства. У очима Турака Црна Гора била је само побуњена 
покрајина коју још нису успели умирити. Отуда је над земљом стално лебдела опасност од 
нових турских најезда. Њих је било много и пре Његошевог доласка на власт као што ће 
их бити и после његове смрти и све су се завршиле неславним поразом завојевача. За 
време Његошеве двадесетогодишње владавине није било ни једног великог похода Турака 
на Црну Гору, било је само више граничних сукоба и локалних бојева који су се готово 
сви завршили несрећно по Црногорце. Његош је био једини међу црногорским владарима 
који није извојевао ни једну велику победу над Турцима. Он је певао о херојским 
подвизима својих земљака у прошлости, прижељкивао час када ће сам моћи да поведе 
ослободилачку борбу против Турака, сањао о општесрпском устанку, али му време није 
изишло у сусрет. Зато је пред смрт с тугом говорио да му је жао што у свом животу није 
учинио ништа знаменито. Кад је то рекао, није мислио на своје песничке успехе којих је 
био свестан, већ само на ратничка дела, борбу за слободу, која је и за њега, као и за све 
остале Црногорце, била прави домен људског одликовања. 
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Мир „Свете алијансе“, који се после Наполеоновог пораза надкрилио над читавом 
Европом, допро је и до црногорских брда. Стражари над тим миром биле су Аустрија и 
Русија, две силе на које је Црна Гора била судбински упућена. Аустрија јој је први сусед 
преко којег је једино имала излаз у свет, а Русија далека заштитница у коју је увек 
полагала све наде. Обе су будним оком пратиле шта се збива у Црној Гори. Понашање 
младог владике, који, уместо да се бави духовним и црквеним стварима, чита слободоумне 
песнике и философе, пише песме и заноси се револуционарним идејама, примано је с 
подозрењем и у Бечу и у Петрограду. Прекоре и упозорења који су отуда долазили примао 
је с огорчењем, као мешање у ствари о којима је он једино био властан да одлучује. „Ја 
сам слободан човјек!“ рекао је једном приликом. „Ја не припадам ни Русији, ни Аустрији, 
ни Турској. Ја ником не припадам!“ Није припадао ником али је зависио од многих. Свој 
сан о слободи сањао је у условима стега и ограничења свих врста. 

 
Црногорска идеја 

 
За Његоша је Црна Гора била одувек слободна. Она никада није потпала под турску 

власт него је непрекидно, док су све остале наше земље чамиле у ропству, чувала искру 
слободе. У једном писму из 1832. о томе је написао ове речи: „Још када је царство српско 
на Пољу Косову пало и невољно под иго турско дошло, од онога дана до данас Црна Гора 
је непресјечно како своју независимост тако и своју вјеру сачувала и крв своју пролијевала 
само ради слободе, независимости и своје вјере, нити се никад никому хоћела покорити, 
знајући она добро почитовати шта је слобода и предвиђајући каква би то невоља била 
туђим робовима бити.“ А петнаест година касније, у једном тренутку горчине и 
разочарења, ту исту мисао је изразио овако: „... кадикад ми тврда и крвава борба досади, 
те проклињем час у који је скочила ова искра из гомилах пепела величине Душанове, 
рашта се и она није угасила ђе се огњиште српско угасило...“ Ту смо у језгру Његошеве 
мисли, и песничке, и државничке, и политичке, али то је уједно и тачка на којој се песник 
Горског вијенца најнепосредније надовезује на традицију. 

Идеја о непрекидности црногорске слободе била је већ одавно прихваћена од свих 
Црногораца као неприкосновена истина. Први ју је забележио владика Василије у својој 
Историји Црне Горе (1754) а у модерну историографију увела је Кратка историја Црне 
Горе владике Петра I који је и иначе много учинио на њеном утврђивању као основне 
идеје црногорске политике и идеологије. 

Са Симом Милутиновићем почиње нова фаза у изграђивању те традиције, фаза коју 
можемо назвати песничком. У делима с црногорском тематиком он пева о Црној Гори као 
о последњем прибежишту слободног српства, у песмама у Сербијанки посвећеним Црној 
Гори повезује црногорске борбе с Карађорђем и првим устанком, а у Дики црногорској 
покушава да у поетско-драмском облику обухвати њену историју од Косова до владике 
Данила. 

Његош је, дакле, традицију о непрекидности црногорске слободе наследио од 
својих претходника, владара и песника. У свом делу он јој такорећи није додао ниједан 
нови елеменат. Па ипак, то дело представља завршну фазу у њеном идејном и песничком 
уобличавању. Као што је Његош-владар наставио и довршио рад својих претходника на 
владичанској столици и ударио темеље модерној црногорској држави, тако је и Његош 
песник преузео из народне традиције и званичне државне идеологије основну идеју 
црногорске историје и на њеним основама изградио своје песничко дело. 

 
 

II. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ У ЊЕГОШЕВОМ ДЕЛУ 
 

Необичан песнички раст 
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Ваљда ни једном песнику није требало да пређе тако огроман пут да би се испео до 
највиших врхова мисли и поезије, ни у тако кратком времену, као Његошу. У свом 
песничком развитку он је обухватио читаво раздобље у којем је стварао, од народне епике 
преко класицистичких стремљења до романтике. 

Започео је као народни певач. Песников учитељ Сима Милутиновић објавио је у 
Певанији црногорској и херцеговачкој (1833) и пет песама за које је напоменуо да су 
„сочињенија младог владике црногорскога али их је отприје него је владика постао, 
спјевао“. Најраније од тих песама ни мало се не разликују од традиционалних 
хроничарских песама о локалним сукобима црногорских племена с Турцима, какве су 
певали и други певачи у Црној Гори. Али нису све такве. У некима је снажно и 
упечатљиво испољио своја индивидуална песничка својства тако да оне и нису праве 
народне песме него тзв. песме „на народну“ (у духу и маниру народне песме) какве је пре 
њега певао његов стриц Петар I, а после њега многи други народни песници у Црној Гори. 
Најопсежнија од њих, Нова пјесна црногорска о војни Русах и Тураках у 1828. году, јесте 
нека врста десетерачке ратне хронике, у целини развучене и сувопарне, али с понеким 
местом које у петнаестогодишњем дечаку открива будућег песника. Раном периоду 
Његошевог певања припада и историјски спев Глас каменштака, чији је оригинал 
изгубљен, а сачуван је само његов прозни превод на италијанском језику, рађен за потребе 
бечке цензуре, која није одобрила да се дело штампа. У њему су, по свој прилици, у 
десетерачком стиху, опевана „ јуначка дјела Црне Горе“ у периоду од преко сто година, 
односно сви важнији црногорски бојеви који су се одвијали у периоду од владавине 
владике Данила до владавине владике Петра I. То је први Његошев покушај да превазиђе 
уску форму народне епске песме и да створи опсежну песничку синтезу. 

Његош се и касније враћао народној песми али више не као подржавалац него као 
самостални песник који у народној поезији налази грађу и подстицаје за своје стварање 
или пак као скупљач и издавач. Његошева главна збирка народних песама Огледало 
српско (1846) садржи песме о црногорским војевањима за слободу од времена Црнојевића 
до његовог доба. Овима су додате Вишњићеве устаничке песме како би се показао исти 
смисао борбе за слободу у Црној Гори и Србији. Његош не прилази народној песми као 
научник него као песник. Њему није главни циљ да песму пренесе филолошки верно него 
да што више изоштри њен основни смисао, њену поруку. Зато у песме уноси доста свога. 
То се нарочито види на крају већине песама у којима даје оцену опеваног догађаја са 
становишта народне борбе за слободу. У тим синтетичким завршецима, које је Његош 
дописивао песмама, осетићемо не једном призвук хероике Горског вијенца. 

У свом властитом стварању Његош је стално тражио прави пут. Пошто је напустио 
подржавање народне поезије, он се окренуо савременим песничким токовима и стао да 
пише песме у класицистичком маниру. Тај заокрет, припремљен већ раније, у доба 
његовог учења код Симе Милутиновића, песника у чијем се делу преплићу класицистички 
с романтичарским елементима, остварен је тек после песниковог првог путовања у Русију 
(1833), када је купио читаву једну библиотеку грчких писаца у руском преводу. Његови 
песнички учитељи сада су постали класицисти Державин и Мушицки, први главни песник 
руског а други утемељивач српског класицизма. Преко класицизма Његош је дошао у 
дотицај с античком књижевношћу. Његов пут до класике био је ипак друкчији него код 
већине наших тадашњих песника ученика Л. Мушицког. Он се није, попут њих, 
надахњивао римским него хеленским песницима. С посебном пажњом читао је Хомера, 
Пиндара и Софокла, упознавши тако три основна рода грчке поезије, епику, лирику и 
драму. Хомер му је помоrao да на нов начин сагледа вредност наше народне песме. 
„Српски је Хомер у народној поезији“, каже он после првог сусрета са Хомеровим 
еповима у руском преводу. Као класициста Његош је певао оде владарима, лицима из 
владарских домова, великашима и знаменитим политичким личностима, пријатељима, 
песницима, објектима који имају симболичко значење, духовним вредностима (збирка 
песама Пустињак цетињски, 1834; више песама објављених у периодици). Из истог 



 6 

периода потиче и његов покушај стварања великог епског спева у класицистичком 
маниру, Свободијада (написана 1835, објављена постхумно). У њој је Његош дао нову, 
проширену, класицистичку верзију Гласа каменштака. 

Његошев класицистички стил одликује се расплинутим, перифрастичким, 
високопарним изразом, употребом хиперболичких поређења и митолошких имена и слика. 
У метрици песник није тежио за опонашањем класичних форми. За разлику од Мушицког 
и његових следбеника, он не пише „римским размером“ него модерним стихом на 
народној основи, највише неримованим осмерцем (тим стихом испевао је највећи број 
својих ода и спев Свободијаду) а затим десетерцем и другим врстама стиха. Класичном 
стиху Његош се приближио највише у неким каснијим песмама. Његов шеснаестерац, 
којим се мајсторски служио, може, упркос томе штоје римован, да подсети на класични 
хексаметар. Код њега се јавља и основни стих француског класицизма, дванаестерац, 
којим је испевао једну од својих најбољих песама, Мисао. 

Класицизму као основном књижевном опредељењу Његош није дуго припадао, 
свега неколико година, иако је извесних класичних и класицистичких елемената било и у 
каснијим његовим делима, у појединим песмама, у Шћепану Малом и, највише, у Горском 
вијенцу. Његов даљи развитак показује још више самосвојности у односу на основне 
правце нашега тадашњег песништва. Његош се не окреће немачком неокласицизму и 
предромантизму као што су то чинили следбеници Лукијана Мушицког, него модернијим, 
романтичарским струјама код нас и у Европи. Он чита француске романтичаре Игоа и 
Ламартина (овог другог је и преводио), одушевљава се Пушкином коме посвећује 
Огледало српско, блиске су му идеје Вука Караџића, више него раније наслања се на 
песничко дело Симе Милутиновића. Тек тада, у пуној песничкој зрелости, између своје 30. 
и 35. године, пошто је прошао кроз „школу“ народне, класицистичке и романтичарске 
поезије, Његош ствара своје велике песничке синтезе: религиозно-философски спев Луча 
микрокозма (1845) и драмске спевове Горски вијенац (1847) и Шћепан Мали (написан 
1847, објављен 1851), сва три дела испевана у епском десетерцу. Из истог периода потичу 
и његове најбоље песме: Мисао, Hoћ скупља вијека, Поздрав роду на ново љето 1847, 
Спровод праху Симе Милутиновића, Полазак Помпеје. 

 
Песничко дело 

 
У свом песничком раду Његош се стално мењао, мењао је стваралачке поступке, 

формална решења, језички израз и стил, метрику. Најмање се мењао у тематици. Већ у 
првим његовим песничким радовима, ма колико они били по форми и стилу сирови, 
почетнички, и уз то скромне уметничке вредности, назиру се његова будућа велика дела. 
У каснијим менама насталим услед других стилских опредељења, деловањем нових 
песничких узора, добијали смо нове, савршеније верзије старих, већ остварених 
песничких замисли. 

У Његошевој поезији доминирају две теме: космичка судбина човека и историјска 
судбина Црне Горе. Из тога су настала два основна круга и два главна тока његовог 
певања: космичка, религиозно-философска поезија и историјска, национално-
ослободилачка поезија. Остале теме о којима је певао подређене су првим двема 
основним. Његошеве оде истакнутим личностима испеване су из политичких разлога, 
наиме да се скрене пажња на Црну Гору и њену борбу, да се утре пут међународном 
признању Црне Горе. У њима је Његош више државник који се користи вештином 
стихотворства него песник. Његова једина љубавна песма Ноћ скупља вијека има у себи и 
космичку, философску димензију. Еротском чину који је у њеном тематском средишту 
дато је апсолутно значење, какво у песмама космичког круга има мисаоно понирање у 
биће, а у песмама историјског круга – хероика. 

Горски вијенац припада историјском тематском кругу. Он је у њему средишње 
дело, песничка синтеза и највећи уметнички домет. Његошева историјска поезија прошла 
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је у свом уметничком развитку кроз три главне етапе: прву чине епске песме у народном 
духу које певају о појединачним догађајима и индивидуалним подвизима, другу – епски 
спевови Глас каменштака и Свободијада, у којима је предмет цела историја Црне Горе, 
трећој припадају Горски вијенац и Шћепан Мали, у којима се Његош поново враћа 
појединачном догађају као исходишту, али у његову обраду уноси перспективу целине, 
остварену у епским историјама. У тим делима огледају се, дакле, све етапе пређеног пута. 
Отуда њихов синтетички карактер. Али Горски вијенац као Његошево највеће дело 
представља нешто више од синтезе његове историјске поезије. У њ се слио и други главни 
ток Његошевог песништва, ток његове космичке, религиозно-философске поезије. 

Почетак космичке поезије налазимо у песми Црногорац к свемогућем богу која се 
налази на почетку прве збирке Пустињак цетињски, а касније су настале и остале песме 
истог круга: Вјерни син ноћи пјева похвалу мислима, Ода сунцу спјевата ноћу без мјесеца, 
Мисао, Филасоф, астроном и поета и др., а завршетак и синтеза овог правца остварена је 
у спеву Луча микрокозма. У основи свих тих дела је мисао о јединству човека и бога, о 
човековој небеској преегзистенцији, о његовој моралној кривици и паду. Човек ту није 
обично земаљско биће, створено од земље (као што учи Библија), него више биће 
небеског, божанског порекла којем је земља само привремено боравиште а његов прави 
завичај је небо одакле је потекао и камо треба да се врати. Његошева космичка поезија 
говори о духовном повратку човека на изворе свог бића, на почетке свог постојања, 
повратку чија је сврха пре свега сазнајна, јер треба да донесе одговор на питање шта је 
човек и какав је његов смисао у космичком поретку. Идеја о повратку конкретизована је у 
визији космичког лета човекове мисли. Већ у песми Црногорац к свемогућем богу 
налазимо метафору о човековим „умним крилима“ које песника носе „око сунца и 
планетах“. У најзначајнијој Његошевој философској песми Мисао (1844), која непосредно 
претходи Лучи микрокозма, та метафора је проширена низом посебних слика, визија 
човекове мисли на њеном имагинарном путовању кроз просторе. Она лети „по плавој 
пустињи“, уздиже се до престола „оца вечитости“, „ у прелесна поља ђе је смртног биће 
проистекло“, спушта се „у бездне тартара“, лута „по земноме шару“, а увек са истим 
циљем, да проникне у тајне бића и човека. У Лучи микрокозма, која је требало да донесе 
коначан одговор на та питања, та визија добија објективну, епску заснованост. За разлику 
од ранијих песама које су рефлексивно-лирске творевине и каснијих великих дела која су 
дата у драмском облику, Луча микрокозма је епска, наративна творевина, једини прави еп 
у Његошевом стваралаштву. 

 
Јединство Његошевог дела 

 
Однос између та два тематска круга, посебно однос између два главна дела 

Његошева, Луче микрокозма и Горског вијенца, био је увек једно од кључних питања 
његошологије. Некада се мислило да између тих дела нема ничег заједничког као да су их 
писала два а не један човек, било је чак покушаја да се Његош Луче микрокозма обезвреди 
на рачун Његоша Горског вијенца, као црквени човек, владика, мистик, идеалиста, као што 
је, на другој страни, било покушаја да се Његош Горског вијенца омаловажи на рачун 
Његоша Луче микрокозма, као примитивац, патријархалац, песник опседнут турском 
темом. Новија проучавања истичу, међутим, не само разлике него и дубинска подударања 
између два главна Његошева дела и два основна правца његовог певања, често се говори о 
Горском вијенцу у Лучи микрокозма, али се исто тако може говорити о Лучи микрокозма у 
Горском вијенцу. У својој најдубљој основи читаво Његошево дело је једииствено, 
космогонија и историја произилазе код њега из истих мисаоних и структурних 
претпоставки. 

Песник космичких сукоба и окршаја, Његош је више од свега био обузет оним што 
је по својој величини мало, што је најмањи делић нечега. У својим макрокосмичким 
визијама он увек полази од микрокосмоса, увек је највеће дато из перспективе најмањег. 
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Главни философски јунак Његошеве поезије јесте најмањи делић, „искра“, како то Његош 
најрадије назива, али исто тако употребљава и друге сличне називе: „частица“, „ зрака“, 
„луча“, „ атом мислећи“, који се међусобно објашњавају. Мисао о искри из које је 
произашла читава Његошева космичка поезија скривена је такође и у основи његове 
историјске поезије. Првобитни наслов Горског вијенца био је Извијање искре, односно 
Извиискра и Извита искра, а тај наслов је у бити истоветан с насловом Луче микрокозма. 
У контексту Његошеве историјске поезије искра се увек употребљава у вези с Црном 
Гором и њеном слободом. Све оно до чега му је било највише стало, чему се стално 
изнова враћао, Његош је сводио на димензију искре, људску мисао, националну слободу, 
поезију. На тај начин, у искри налазимо кључну Његошеву реч, основни појам његовог 
песничког космоса, монаду његове поезије. Она је јединство супстанцијалног и 
динамичког принципа, најмања честица светлости и слободе, суштаствене основе 
његошевског света, и истовремено варница „бесмртног огња“, космичке стваралачке 
ватре. То је заједничка основа, поетско језгро, нуклеус читаве Његошеве поезије, из кога 
извиру оба њена главна тока, и космички и историјски. На тој тачки додирује се такође 
Његош песник са Његошем државником и политичарем. У основи његовог певања налази 
се идеја о никад покореној Црној Гори, мисао да Црна Гора никада није пала у турско 
ропство, да она као последње уточиште бораца за слободу представља задњи остатак и 
уједно наставак српске средњовековне државе. Ту идеју у којој је у ствари садржан главни 
политички мит Црне Горе Његош је ватрено заступао не само у поезији него и у читавој 
својој политичкој делатности. 

Мисао о Црној Гори као о последњој искри српске слободе песнички је врло рано 
сазрела. Она је у контексту Његошевих раних песама „на народну“, у Гласу каменштака 
је јасно наговештена, нарочито у уводним стиховима, да би добила сасвим одређен облик 
у два остварења класицистичког периода. У песми Заробљен Црногорац од виле из збирке 
Пустињак цетињски дата је песничка визија националне историје, у којој се црногорска 
ослободилачка борба доводи у везу, на једној страни, са падом српског царства, а на 
другој, са Карађорђевим устанком, као једина неугасла светлост слободе у вековима 
ропства. Тиме је Његош дошао до политичке замисли коју ће касније развити у Горском 
вијенцу. У спеву Свободијада пренео је ту идеју са језика алегорије на језик стиховане 
историјске нарације. Црна Гора је у њему опевана као „савито крвљу гњездо ђе слободе 
искра сјаше“; „ спрам поникше искре српства“ бес турских освајача остаје немоћан, јер 
нема те силе која може угасити ту „искру живу“. Свободијада, као и касније Горски 
вијенац, показује како се „искра жива“ слободе разгара у пламен ослободилачког рата. 
Његошу ће ипак бити потребно доста времена да пронађе уметнички облик и израз који ће 
највише одговарати тој теми. Препреке које је имао да превлада на подручју историјске 
поезије биле су много веће од оних са којима се борио у космичкој поезији. Зато је Његош 
и пре пуне стваралачке зрелости писао добре мисаоне песме, док су његова подржавања 
народних песама и рани покушаји писања епских спевова стваралаштво које стоји на 
граници поезије. 


