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Апстракт: Свестрана личност Петра Петровића Његоша једва се да 
сагледати у вишеструким животним улогама државника, владике и књи-
жевника. Живот му је био обележен великим раскораком између жеља и 
стварности, између примитивизма и племенског начина живота и савре-
мене европске државе коју је намеравао да створи. Поетичка изворишта 
његовог богатог књижевног стваралаштва протежу се од античких узора, 
преко српских епских песника до класика европског романтизма. Повод 
за подсећање на његово непролазно дело је двестагодишњица од његовог 
рођења (1813–2013), која ће се обележити у Србији.

Кључне речи: Његош, Црна Гора, владар, владика, књижевник, дипло-
мата, трагична личност.

Није лако писати о Његошу и његовом делу после Исидоре Секу-
лић1, Анице Савић Ребац2, Иве Андрића3, Милоша Црњанског4, Павла 
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(ев. бр. 178028), који је одобрило и финансира Министарство просвете, науке и тех-
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Поповића5, Николаја Велимировића6, Драгише Живковића7, Јована Де-
ретића8, Милована Ђиласа9, Вида Латковића10, Миодрага Поповића11... 

За почетак, да се послужим речима Његошевог биографа и савременика 
Вука Врчевића: „За опис живота, владања, а особито ријетких дарова душе 
владике црногорскога Петра II, шћело би се перо много боље од мојега, па 
и најбољему опет би нешто недопуњено заостало.“12

Рођен је 1. новембра 1813. у селу Његушима у Катунској нахији под Ло-
вћеном, изнад Боке Которске и Јадранског мора, као Радивоје Раде Петро-
вић, син Тома Маркова Петровића и мајке Иване (рођене Пророковић) из 
истог села. Имао је поред себе још два брата и две сестре. Његова породица 
владала је у Црној Гори више од двеста година и дала је пет владика (Да-
нила /1700–1735/, Сава /1735–1750 и 1766–1782/, Василија /1750–1766/, 
Петра I /1782–1830/, Петра II /1830–1851/ и два световна владара, Данила 
/1851–1860/ и Николу /1860–1918).

Радивоје је детињство проводио у родној кући и као чобанче играо се 
са осталом децом сиромашне Црне Горе око Ловћена. Тако је било све до 
1825. године, када га стриц, владика Петар први, узима у Цетињски мана-
стир да би га васпитао и припремио за свог наследника. После манастирс-
ке школе, у селу Топла код Херцег Новог учио је италијански и на крају на 
Цетињу окончао школовање код владичиног јединог министра и државног 
секретара, песника Сима Милутиновића Сарајлије. Тај чудак и маштар, ен-
циклопедиста, желео је да од Његоша и његове дружине изгради нове Спар-
танце. Осим тога, код Његоша је пробудио и књижевне амбиције указујући 
му на хеленске узоре и европске поете тога доба. Упознаје га са уметношћу, 
историјом, философијом и књижевношћу.

„Кад се Раде добави пера, његов дух није никако могао мировати, ко-
лико ни соко тек што крила стече, него одма почне неке главне јуначке 
црногорске пјесме од ондашњих гуслара записивати; многе је наизуст 
као Оченаш научио и уз гусле пјевати, премда, по казивању, није био ни-
кад савршен гуслар, но тек као почетник, јер га није нарав дала да буде  

5 Павле Поповић, О Горском вијенцу, Пахер и Кисић, Мостар, 1900.
6 Николај Велимировић, Религија Његошева, Штампарија „Св. Сава“, Београд, 1911.
7 Драгиша Живковић, „Основи Његошеве песничке инспирације“, Европски оквири 

српске књижевности, Просвета, Београд, 1970.
8 Јован Деретић, Горски вијенац П. П. Његоша, Просвета, Београд, 1986; Историја српс-

ке књижевности, Просвета, Београд, 2002.
9 Милован Ђилас, Његош – пјесник, владар, владика, Ауторско-издавачка група Зодне, 

Београд, 1988.
10 Видо Латковић, Петар Петровић Његош, Нолит, Београд, 1963.
11 Миодраг Поповић, Историја српске књижевности (I): романтизам, Нолит, Београд, 

1968.
12 Вук Врчевић, Живот Петра II Петровића Његоша, СКЗ, Београд, 2003, 9.
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гуслар но пјесник.“13 Сабирао је „згодом многе особене народне изреке и 
у његовим књигама (ђе је видно мјесто) навео, а особито биљежио је све 
оно што је о старим црногорским јунацима слушао, (па послије, како је 
он знао), употребљавао у различитим његовим књигама, а главне ствари 
у Горском вијенцу.“14

У то време Црна Гора је била савез племена и није имала атрибуте др-
жаве, јер њене границе нису биле одређене, а централна власт скоро да није 
постојала. У међународним односима Црна Гора је сматрана турском те-
риторијом. Уз владику као духовног владара, постојао је и гувернадур (гу-
вернатор), кога су дуго одређивали Млеци из редова Црногораца као свог 
представника и световног владара. Нека црногорска племена признавала су 
владикину, нека млетачку, аустријску или турску власт. 

Четири дана након смрти свог стрица владике Петра, који му је на 
самрти поручио: „Моли се Богу и држ’ се Русије“, а 22. октобра 1830. 
црногорски главари су изабрали Рада за наследника Петра I. Рада је за-
калуђерио архимандрит манастира Врањине. Након неколико месеци у 
манастиру Врањина, на острву Кому 31. јануара 1831. рашко-призренски 
епископ га производи у чин архимандрита и даје му име Петар, а 1833. у 
Петрограду, у цркви Казански сабор, у присуству цара Николаја I и свих 
чланова руског Синода, устоличен је за митрополита Црне Горе и при-
морја. Од 1835. године додаје свом имену Његош, по имену свог племена 
и завичаја, као што је то понекад чинио и Петар I. 

Он је по традицији преузео на себе световну и црквену власт. Ус-
тановио је Сенат који је чинило шеснаест племенских главара, основао 
народни суд, увео плаћање пореза, образовао сталну оружану стражу 
(прејанике), а као полицију – гвардију. Године 1847. установио је медаљу 
Обилића за храброст. Основао је сталну основну школу, отворио штам-
парију на Цетињу, у којој су, уз остале књиге, штампани и српски бук-
вари и српска граматика. У њој је штампао и своју прву збирку песама, 
Пустињак цетињски. Поставио је такве темеље, да ће после њега Црна 
Гора постати световна држава, а њени владари ће носити титулу кнеза,  
а не владике.

Његош 1848. „почиње да развија планове о ослобођењу околних те-
риторија од турске власти. Његови поверљиви људи обилазе крајеве од 
Неретве на западу, до Вишеграда на северу и Пећи на истоку. Његош 
преговара са околним турским владарима побуњеним против централне 
султанове власти. Средином априла код Његоша долази Матија Бан, по-
верљиви изасланик Александра Карађорђевића и српске владе, чији је план 

13 Исто, 12.
14 Исто, 16.
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био ослобођење Српства и стварање Југославије, заједничке државе Срба, 
Хрвата и Бугара, у којој би Његош био духовни поглавар у Пећи, а српски 
кнез световни поглавар у Призрену. Бан овај план излаже Његошу и до-
носи му као финансијску подршку 1000 дуката. Његош прихвата план, али 
сматра да најпре треба ослободити и ујединити оне најугроженије – Србе 
под турском влашћу.“15

Његош се служио италијанским, руским, француским и немачким јези-
ком и често је путовао у друге земље (1833. и 1836. у Русију), оба пута са 
дужим задржавањем у Бечу ради сусрета са пријатељем Вуком Караџићем; 
1844. путује у Беч и задржава се у Трсту; 1850. и 1851. боравио је у Трсту, 
Венецији, Падови, Милану, Ђенови, Риму, Напуљу и Фиренци ради поли-
тичких питања, али и сопственог образовања. Тамо се сретао са ученим 
људима, обилазио културне знаменитости, посећивао позоришта, музеје и 
куповао књиге. Висок и наочит, свуда где се нашао мамио је уздахе европ-
ских дама. Био је скроман, миран и присебан на ратишту, одличан јахач и 
стрелац, али на махове и буран и емотиван. У рату с Турцима на варварство 
одговарао је варварством (познато је да је око Биљарде на коље набијао 
Турске главе), а међу образованима је имао манир правог државника и ди-
пломате. „Све му је поносито и угледно било, да сваки они који га је гледао 
није се могао његова стаса нагледати […] и ономе ко га први пут видео 
учинило се као да га кроз увеличано стакло гледа. Бољега гађача из пушке 
над њим није могло бити. Он је с пријатељима и љубимцима искрен и ве-
сео био, а и спрам свакога иностранца показивао је лице више насмијано 
и њежно него гордо, али намргођено. Њега је свак жив љубио, нешто по 
његовој веселој и живој нарави, а нешто по одличју стаса и љепоте, а и по-
штовао као синовца владичина.“16 

Као млад владар суочио се са аустријским претензијама према Црној 
Гори, херцеговачким Али-пашом Ризванбеговићем, Осман-пашом Скадар-
ским, гувернадуром Вуком Радоњићем и другима, а уза себе је имао само 
мајку и маћеху Русију, која се у односу према опстанку Црне Горе руково-
дила сопственим међународним интересима.

У два наврата, 1831. и 1832. покушао је узалудно да освоји Подгорицу 
од Турака.

Косово, Обилић17, Србија, Карађорђе и његови потомци вазда су му 
лежали на срцу. О Карађорђу ће у „Посвети Праху оца Србије“ у Горском 
вијенцу написати:

15 http://www.ppnjegos.org/biografija.htm, [1. 4. 2013].
16 Вук Врчевић, нав. дело, 15–16.
17 Иво Андрић га је назвао „трагичним јунаком косовске мисли“. Иво Андрић, 

нав. дело.
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Нек се овај вијек горди над свијема вјековима
он ће ера бити страшна људскијема кољенима! 
[…]
Ал хероју тополскоме, Карађорђу бесмртноме,
све препоне на пут бјеху, к циљу доспје великоме;
диже народ, крсти земљу, а варварске ланце сруши,
из мртвијех Срба дозва, дуну живот српској души,
Ево тајна бесмртника; даде Србу сталне груди,
од витештва одвикнута, у њим лафска срца буди.

Његош је и у животу и у твору неговао култ косовских јунака и тежио 
уједињењу Срба и Југословена. За њим је остала огромна преписка од преко 
1700 писама као сведочанство изузетне политичке и књижевне делатности. 
Она су драгоцени документи о животу, о Црној Гори и о њеним односима 
са судбински предодређеном Турском, Аустријом и Русијом. 

Сузбијао је крвну освету, отмицу девојака, међашке и сточарске сукобе, 
тако честе у Црној Гори, који су му трошили и дробили живот. У рату с Тур-
цима, који су непрестано атаковали на слободу Црне Горе, био је принуђен 
да у недостатку муниције лије оловна зрна од штампарских слова и оловног 
крова своје Биљарде.

Боловао је од туберкулозе и тражио лека, којег није било. 
Владао је најкраће од својих претходника – 21 годину. Умро је 19. ок-

тобра 1851. у 38. години живота, на исти дан када је 21 годину пре преузео 
власт, када је његов отац Томо имао 96 година, а мајка Ивана 90, јер су га 
добили у позним годинама живота.

„Нити га је до сад онакога Црногорка рађала нити ће већ никад по-
сансега. Не зна се, али бјеше вишији, али љепши, али паметни од сваког у 
свијет чојека, као оно ти што неће живјети. Он прште господине – казивао 
је Стеван Перков Вукотић стари шенатор – као кријештавац од јада и зла 
црногорскога, мислећи дан и ноћ како ће умирити крвава племена, како 
ће увести ред да дружи вук и јагње, да уведе слогу и напредак у народу, а 
знаш наш дивљи и несретњи народ који се не зна преиначити. Па осим тога 
никад не престајаше ноћи ни дању све некакве књиге отварајући и учећи и 
нешто пишући.“18

Када је реч о Његошевом књижевном и сакупљачком раду, он је по угле-
ду на свог пријатеља Вука Караџића 1845. завршио рад на Огледалу српском, 
о коме пише: „Од дужег времена дао сам купити по Црној Гори наше на-
родне пјесме и већ их добро число имам у рукопису, којима сам додао и од 
печатаних оне о Карађорђију.“ („Писмо Василију Берару“, 12. априла 1845). 

18 Вук Врчевић, нав. дело, 139.
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Исте године завршава писање Луче микрокозма – религиозно-филозофског 
спева о настанку света, који је штампан у Београду, а посвећен Сими Милу-
тиновићу Сарајлији. 

Исходиште читаве Његошеве космичке поезије чини мисао о јединству 
човека и Бога, коју изражава у првој песми космичког круга, „Црногорац к 
свемогућем Богу“. Ту су у зачетку сви битни елементи које ће Његош даље 
развијати у својим делима – да човек, иако мален, има својство заједничко с 
Богом, као што је искра део огњеног океана; да је човек првобитно био део 
Божанског бића, да се одвојио и пошао тамом, али да ће се поново вратити 
Божанској светлости. У Лучи микрокозма та његова духовна одисеја у свеми-
ру добија коначан песнички облик. У свемирском пространству одиграва се 
сукоб Бога и сатане и људског представника Адама. Сатана је отпадник који 
је сачувао неке моћи, али је Бог ненадмашни владар васионе.

Горски вијенац је самосвојна песничка творевина, национална хероика 
коју је Његош крстио као „историческо собитије при свршетку 17. вијека“. 
Засновано је на предању о истрази потурица, које је било присутно и у Ње-
гошево време, када су се Срби у невољи исламизовали. Јунак је народ који 
се на гумну окупља на четири велика Хришћанска празника, о Тројичином 
дану, о малом Госпођин дану, на Божић и нову годину.

Садржај Горски вијенца памти се по призорима спева, догађајима, ју-
нацима, али нарочито по изрекама његових јунака, које су заживеле у на-
роду као есенцијалне филозофске мисли о борби за слободу и опстанак 
малог народа.

Треба служит чести и имену!
нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може,
нек ад прождре покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће 
за далеко неко покољење...

* * *
Воскрсења не бива без смрти:
славно мрите, кад мријет морате...

* * *
Вук на овцу своје право има,
ка тирјанин на слаба човјека.
Ал тирјанству стат ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија...
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* * *
Нико срећан а нико довољан,
нико миран, а нико спокојан.

* * *
А ја што ћу и с киме ћу!
мало руках, малена и снага,
једна сламка међу вихорове,
сирак тужни без игђе никога!
Моје племе сном мртвијем спава,
суза моја нема родитеља, 
нада мном је небо затворено,
не прима ми плача ни молитве;
у ад ми се свијет претворио,
а сви људи паклени духови.
Црни дане, а црна судбино!
О кукавно Српство угашено,
зла надживјех твоја сваколика,
а с најгорим хоћу да се борим.

У говору личности спева надзиру се лирске целине: љубавне, патриот-
ске, филозофске, описне, хумористичке песме, оде, химне, религије, поетске 
визије, фантазије и алегорије. 

У казивањима јунака има мноштво наративних целина, прича у малом, 
реалистичких, хумористичких, херојских и фантастичних.

„Горски вијенац је синтеза сва три основна рода поезије: лирике, епи-
ке и драме, с многобројним варијацијама унутар сваке од њих, песничка ен-
циклопедија у којој су обухваћене све песничке форме и видови црногорске 
стварности и историје. Он спада у оне изузетне творевине поезије у које 
као да се слегло свеукупно искуство, историјско, песничко и филозофско, 
читавих епоха у животу појединих народа и цивилизација.“19

У Лучи Његош је песник, државник и мислилац, у Горском вијенцу 
песник, устаник и историчар. У првом делу срећемо апстрактну космичку 
визију, у другом, насталом непуне две године после првог, поетску слику 
реалности. Космос уступа место историји. Одјеке Луче видимо у духовним 
ликовима игумана Стефана и владике Данила.

У Лучи је преносио историјске токове у мисаоне, филозофске. У Гор-
ском вијенцу историјска визија црногорске борбе против потурчењака тра-
жила је и властито филозофско сагледавање света. Борба светлости и таме 
јавиће се као конкретан сукоб слободе и ропства, у коме побеђује светлост.

19 Јован Деретић, Историја српске књижевности, Просвета, Београд, 2002, 671.
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На жалост, актуелност Његошевих стихова осликаће стварност Срба и 
у XX и XXI веку, што говори о њиховој непролазности:

Страшно племе, докле ћеш спавати?
неки један ко да је ниједан,
нако да је више мученија.
Вражја сила одасвуд оклопила!
Да је иђе брата у свијету, 
да пожали, ка да би помога. 

„Његошева историјска поезија прошла је у свом уметничком развитку 
кроз три главне етапе: прву чине народне песме које певају о појединачним 
догађајима и индивидуалним подвизима, другу – епски спевови Глас ка-
менштака и Свободијада у којима је предмет читава историја Црне Горе, 
трећој припадају Горски вијенац и Шћепан Мали, у којима се Његош поново 
враћа појединачном догађају, али у његову обраду уноси перспективу цели-
не остварену у епским историјама.“20

Његошеви стваралачки узори били су „изванредно сложени. Не само 
народна поезија но и антички узори, стара књижевност, Свето писмо, Дан-
те, класицисти, Исток, савремена романтичарска струјања. Колико разли-
читих тежњи у многограној песниковој личности, колико противречности 
и неминовних сукоба. Народни бард, антички светлосни јунак, потомак мо-
нашких песника, поклоник хебрејских симбола, романтичарски бунтовник 
и источњачки љубавник; све ово живи у овом песнику слободе, скривено у 
дубинама ‘Ноћи скупља вијека’,‘Луче микрокозме’ и ‘Горског вијенца’.“21

Своје схватање поезије Његош је најбоље изразио у писму аустријском 
књижевнику и публицисти Аугусту Франклу 12. октобра 1851. са Цетиња: 
„Ах, дивна поезија, искра тајанствена! Ја никад нијесам могао разабрати али 
је она искра бесмртнога огња, али је бурна клапња, чедо уског поднебија 
нашег. Са земне је катедре сматрам вјетреним наступом; но када се човјек 
попне више самог себе, онда види биједност људску, и када је поета може 
рећи да је жрец олтара свесветија. Поета је клик смртнога с бурнога нашега 
бријега, поета је глас вопијућега у пустињи, он сања о бесмртију, довикује га 
и за њим се топи. Он види велики лист од књиге миробитија отворен, у њему 
чита чудества створитељева. Они су његово најслађе пиће, он се њима опија, 
он силом воображенија изводи из блатне земље клицу небеснога живота – 
трулину боготвори. Његов се едем шири, на луковима тврди.“22 

20 Исто, 660.
21 Миодраг Поповић, нав. дело, 227.
22 Петар Петровић Његош, Писма, Целокупна дела Петра Петровића Његоша, књ. шес-

та, Просвета – Обод, Београд – Цетиње, 1975.
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И да није ништа друго урадио за време свога краткога живота, већ само 
што је делом и животом доказивао да су Црногорци Срби и да треба да се 
угледају на српске јунаке, оставио би вечан спомен роду своме. Тако се и 
данас у Црној Гори бије интелектуална битка између Црногораца и Срба 
Његошеваца. Први би да га покрсте у ускогрудог Црногорца, а други да са-
чувају аутентичног правог Његоша, који припада свима нама.

Како рече Вук Врчевић, „кад би човјек хтио да укратко, а све да каже шта 
је био владика Петар II, не би га могао боље карактерисати него да је у исти 
мах био: митрополит и земаљски господар, пјесник и филозоф, мученик и 
сиромашак и тирјан тирјанину, а закључио би да је, при свим својим одлика-
ма, најмучнији живот провео управљајући оним – јошт онда – необузданим 
народом, а непрестано се борећи са два оглашена лафа, Али-пашом Ризван-
беговићем, везиром херцеговачким и Осман-пашом скадарским – баш као 
што је казао у Горском вијенцу:

Ко вјечито хоће да живује,
мученик је овога свијета.“23

„У динамичним, противуречним кретањима књижевности прве по-
ловине [XIX века – В. Л.] црногорски владика и песник [...] jaвља се као 
дух сабирања и синтезе. У време најрадикалнијих раскида и преврата у 
српској култури он је тежио да помири све разлике и стваралачки сједи-
ни све могућности. Он је у поезији постигао оно што је у филологији из-
гледало немогуће, да споји старо с новим и повеже оно што је било раз-
двојено и супротстављено тако да је у његовом делу наша историја и наша 
духовност добила пуноћу израза какву није оставио ни један писац ни пре 
ни после њега. У свом песничком развитку Његош је обухватио цело раз-
добље у којем је живео и стварао, од народне епике преко класицистичких 
стремљења до романтике.“24 Био је „највећи песник српскога језика“, како 
га назва Иво Андрић, чије ће дело трајати док је вијека и свијета баш због 
своје универзалности и свевремености.
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Velibor LAZAREVIĆ 

TwO CENTURIES FROM THE BIRTH OF PETAR II 
PETROvIć NJEGOš

(Neboš of the Serbian Romanticism)

Summary

Petar II Petrović Njegoš (1813 – 1851) was a successful ruler, bishop, and writ-
er at the same time. He maintained the independence of Montenegro surrounded 
by the enemies: Turks (Herzegovinian Ali-pasha Rizvanbegović, and Osman-pasha 
Skadarski), Venusians, and Austrians. 

He was a hero in the battle, excellent shooter and rider, and excellent diplomat. 
He was spreading the literacy, renewing the Printing press in Cetinje, reconciling 
warring tribes, introducing medal of Obilić for bravery, reinforcing frontiers and 
statehood of Montenegro... 

He was the collector of folk proverbs, which were created and printed by him-
self in the anthology Ogledalo srpsko (Serbian Mirror) (1846). The most important 
oeuvres of his were the following: poetic collection Pustinjak cetinjski (Hermit of 
Cetinjski) (1834), religious-philosophic poem Luča mikrokozma (Lucha Microcosm) 
(1845), dramatic poems Gorski vijenac (Mountain Writhe) (1847), Lažni car Šćepan 
Mali (A Fake Tsar Šćepan Little) (1851), Svobodijada, Noć skuplja vijeka (The Ex-
pensive Night Life). 

Njegoš is the creator of the immortal oeuvres celebrated freedom, humanity and 
heroism, preserved the Serbian being and Serbian language in Montenegro until now. 

Key words: Njegoš, Montenegro, ruler, bishop, writer, diplomat, tragic figure. 
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