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Сажетак: У раду се анализирају књижевни и други текстови највећег 
српског пјесника петра II петровића Његоша (1813-1851), инспирисани 
косовском традицијом, односно косовском завјетном мишљу и опредјељењем. 
Анализа је показала да је Његошево књижевно стваралаштво, као и његова 
национална и политичка идеологија, било снажно прожето косовском тра-
дицијом која је у подловћенској Црној Гори била изузетно развијена. У Њего-
шевом књижевном дјелу налазимо највећи пјеснички и философски израз 
косовске идеологије. Као и његови претходници – цетињски митрополити 
из митрополитско-господарске лозе петровића, и Његош је говорио, писао 
и сањао о „освети Косова” и обнови Душановог царства као о крајњем поли-
тичком циљу Црне Горе. 
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Књижевно, културно и уопште духовно стваралаштво српског народа 
из Старе Црне Горе и Брда у највећој мјери је било надахнуто косовским 
инспирацијама. Историјске чињенице свједоче да је већина становни-
штва данашње Црне Горе углавном насељена са простора Косова и Ме-
тохије послије првих продора Турака (треба само погледати истражива-
ња Јована Ердељановића и Петра Шобајића) и да су косовска традиција, 
видовданска етика и култ Милоша Обилића вјековима најснажније били 
присутни у областима Старе Црне Горе, Старе Херцеговине и Старе Раш-
ке које се данас налазе у оквирима бивше југословенске републике Црне 
Горе. Стога је природно што је косовска традиција свој најснажнији израз 
нашла у стваралаштву владика и господара Петровића-Његоша, који су 
220 година управљали најприје Старом Црном Гором, потом Брдима, а 
касније и Старом Херцеговином и Старом Рашком, а 154 године владике 
из куће Петровића биле су на челу Цетињске митрополије, једине инсти-
туције на простору Старе Црне Горе и Брда тога времена, која је била 
основни вјерски, културни и национални чинилац све до 1851. године. 

Бој на Косову 1389. и косовска завјетна мисао нашли су велико мјес-
то и у Његошевом пјесничком стваралаштву. Наследник митрополита 
Петра I Петровића на трону Цетињске митрополије, његов синовац Ради-
воје Раде Томов, односно Петар II Петровић-Његош (1830-1851), усвојио 
је од свога стрица „два кључна духовна и национална принципа: косовску 
завјетну традицију, коју је владика Раде у свом богатом књижевном ства-
ралаштву уздигао на знатно већи литерарни и мистички ниво, и српски 
народносни интегрализам, чији је исходишни циљ био и остао стварање 
јединствене и недјељиве српске државе на Балкану” (Вукић, 2010: 19).

О присуству косовске завјетне мисли и опредјељења у Његошевом 
књижевном опусу, његовим писмима, меморандумима и политичким 
промишљањима написане су бројне студије, есеји и научни радови чији 
су аутори реномирани домаћи и инострани научни ствараоци. Његоше-
ву снажну везу са Косовом, и његову обузетост идејом косовског завје-
та, истицали су, поред осталих, Иво Андрић, Исидора Секулић, владика 
Николај Велимировић, Војислав Ђурић, Мишел Обен, Милосав Бабовић, 
Љубомир Зуковић, Драго Ћупић, Димитрије Машановић, Стијепо Кас-
трапели, Јован Делић и други.

Сви они у својим истраживањима полазе од става да у Његошевом 
стваралаштву налазимо највећи пјеснички и философски израз косовс-
ке идеологије, и да Његошева философија има свој израз и свој коријен у 
косовској мисли. „Његов живот у свим својим манифестацијама, умним, 
осјећајним и дјелатним, развија се из те мисли, она доминира њиме, он 
почиње с њом и заглављује у њој” , истиче Стијепо Кастрапели (Кастра-
пели, 1963: 327). А Жарко Видовић посебно потенцира чињеницу да је 
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Његош „учинио Косовски завјет актуелним у вријеме када је то изгле-
дало немогуће, кад је изгледало да је нововјековна култура (епохално 
затворена у свој хоризонт) тражила од српске интелигенције да завјет 
заборави и да се тако коначно’европеизује’” (Видовић, 1989: 15). 

Кроз читаво своје стваралаштво Његош провлачи тезу о Србима из 
подловћенске Црне Горе као о потомцима српских витезова – учесника 
Косовске битке, који су након пропасти српског царства населили не-
приступачне предјеле Катунске нахије. Тако у писму Осман-паши Ско-
пљаку од 5. новембра 1847. године Његош наглашава да „када је Бајазет 
(Илберим названи) Босну покорио и када су дивље орде азијатске наше 
малено но јуначко царство разрушиле, онда су моји преци и јоште неке 
одабране фамилије, које нијесу ту погинуле од Турака, оставили своје 
отачаство и у овијем горама утекли” (Петар II Петровић Његош, 1984: 
151). Те неприступачне горе подловћенске Црне Горе постале су симбол 
отпора турском окупатору и непрестане борбе за слободу, о чему пјева 
Његош у Горском вијенцу:

„Што утече испод сабље турске,
што на вјеру праву не похули,
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”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 35).

По Његошевом мишљењу, све несреће на Балкану потичу од времена 
„паденија” српског царства на Косову, када је „закопано” српско „народ-
но надање”. Одмах након тога, у Црну Гору је ускочила искра „из гомилах 
пепела величине Душанове”, тако да је Црна Гора постала „урна у коју је 
силно име Душаново прибјегло, у којој се свештено храни витешко име 
Обилића и Скендербега” (Петар II Петровић Његош, 1984: 195). 

Његош је желио да и свакодневни живот српског народа буде прожет 
косовским симболима. Тако је на већ постојећој црногорској капи унио 
додатне елементе који симболизују косовску трагедију: црни облог ру-
бом капе представља жалост за изгубљеним српским царством на Косову; 
црвена горња површина симболизује проливену крв српских витезова у 
Косовској бици, али и српску земљу заливену крвљу. Један кутак покорене 
и крвљу преплављене српске земље – Црну Гору, оградио је са пет златних 
нити које симболизују пет вјекова српског робовања Турцима и, истовре-
мено, пет вјекова српске „борбе непрестане” у подловћенској Црној Гори. У 
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средини тог ограђеног кутка налазе се четири оцила – српски грб, претво-
рена у четири ћирилична слова „С”, у значењу „Само слога Србина спаса-
ва”. Овдје је ријеч о Његошевом наглашавању потребе за српском слогом, 
јер је неслога била разлог пропасти српског царства на Косову. 

Милосав Бабовић је тачно примијетио да је за Његоша, као и за јунаке 
његових књижевних дјела, Косово постало орјентир у времену, „па сре-
тамо често замене нормативног календара” (Бабовић, 1990: 110). У писму 
Мехмеду Решид-паши од 17. јула 1832. Његош наглашава да од време-
на пропасти српског царства на Косову почиње борба српског народа у 
Старој Црној Гори за слободу и очување идентитета: „Јошт кад је српско 
царство на Пољу Косову пало и невољно под иго турско дошло, од онога 
доба до данас Црна Гора непресјечно је како своју независимост тако и 
своју вјеру сачувала и крв своју пролијевала само ради слободе, незави-
симости и своје вјере, нити се икад икому хоћела покорити, знајући она 
добро почитовати шта је то слобода и предвиђајући каква би то невоља 
била туђима робовима бити” (Петар II Петровић Његош, 1984: 37). Исто 
схватање почетака борбе српског народа за слободу налазимо и у Гор-
ском вијенцу гдје Вук Мићуновић каже сердару Вукоти: 

„Што спомињеш Косово, Милоша,
сви смо на њем срећу изгубили;
ал' су мишца, име црногорско, 
ускрснули с косовске гробнице
над облаком у витешко царство, 
ђе обилић над сјенима влада” 
(Петар II Петровић Његош, 2005: 77). 

А Вук Љешевоступац (из села Љешева Ступа у Бјелицама), такође у 
Горском вијенцу, слави Чево као „гнијездо јуначко” и као „крваво људ-
ско разбојиште”, тј. поприште многих борби за слободу српског народа, а 
почетак тих борби везује за Косовску битку на Видовдан 1389. године: 

„Чево равно, гнијездо јуначко,
а крваво људско разбојиште,
многе ли си војске запамтило,
многе ли си мајке ојадило!
(...)
вазда раниш од видова дана 
јуначкијем и коњскијем месом
гавранове и мрке вукове”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 119-120).
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Вук Мићуновић је, по општем мишљењу, јунак без премца: 

„Мићуновић и збори и твори!
Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 42).

Схватање да борба за слободу српског народа у Црној Гори почиње „од 
Косова” – налазимо и у Шћепану Малом, у говору владике Саве народу: 

„Сва јунаштва ваша од Косова,
с којима се горе ове диче, 
свеколике борбе нечувене
за слободу и за име српско
које памти наша Гора Црна”
(Петар II Петровић Његош, 2007: 113). 

Дакле, Косово је мјера свему, па се Косовом мјери чак и вријеме. 
Идеју о изузетности Косовског боја у српској историји Његош је 

непрестано истицао. У његовом схватању и сагледавању историје српског 
народа овај бој представља историјску прекретницу. Стога је тај догађај 
значајан дио тематске и значењске структуре Његошевог најпознати-
јег дјела – Горског вијенца. Иво Андрић је, уосталом, давно примијетио 
„да се реч ʼКосово’ поред речи ʼБог’ најчешће помиње у Горском вијенцу” 
(Андрић, 1981: 10). Осим тога, „у свакој Његошевој пјесми, па и у оној нај-
мањој, има, посредно или непосредно, одраз косовске мисли, косовског 
бола” (Кастрапели, 1963: 330). Тезу да је у „боју Косовскоме” пропала срп-
ска држава и да је ту почело робовање Турцима налазимо и у Свободијади, 
спјеву у коме је, поред Горског вијенца, по мишљењу Мишела Обена, ко-
совска тематика најизразитија: 

„Клону слаби пред силнијем,
изнемокша мишца Срба
у Косову царство даде,
и потоци крвљу течни
понесоше сјајну круну
са Лазара српског цара
на султана Бајазита.
Српска сила и држава
на Косову тад погибе”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 11). 
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Обен тачно уочава да „визија српске прошлости у Горском вијенцу пре-
цизира и употпуњује визију из Свободијаде” (Обен, 1989: 208), и наглашава: 
„За Горски вијенац, као и за Свободијаду, Црна Гора рађа се на Косову” (исто). 
Ту, у подловћенским горама, владика Данило је покренуо ослободилач-
ку борбу за „крст часни и слободу златну”, и ту српски „хитри соколићи”, 
одлучни да освете Косово, „почеше четовати, боје с Турцма честе бити” – 
истиче Његош у Свободијади (Петар II Петровић Његош, 1984: 14).

Узор подловћенским српским јунацима, осветницима Косова, је 
Милош Обилић. Обилић је главна личност у Његошевом косовском култу. 
Његов витешки подвиг на Косову Његош у Горском вијенцу глорификује, 
уздижући га такорећи до небеских висина. „После имена Божјега ничије се 
име у овом делу, изузев учесника драме, не помиње чешће од имена Оби-
лића” , пише владика Николај Велимировић, и додаје: „Обилића Црногор-
ци сневају – и поносе се таквим сном – Обилића певају, Обилићем се куну, 
Обилићем живе. И извесно нико од Црногораца није више сневао Обилића 
нити је ико њиме више живео него сам Његош” (Велимировић, 1987: 167). 

Обилић је оличење свих витешких врлина, њиме се прекоријевају 
изроди („су чим ћете изаћ пред Милоша”), он се призива у најтежим тре-
нуцима. У Горском вијенцу војвода Батрић Перовић и још „тридесет-четр-
десет другах”, уочи истраге потурица, сањају исти сан: Милоша Обилића 
„на бијела хата ка на вилу; ох, диван ли, Боже драги, бјеше!” (стихови 
2385-2386). Војвода Батрић се потурицама куне „вјером Обилића” да ће 
вјере „у крв запливати” ако се они не врате у прадједовску вјеру. Синтаг-
ма „вјера Обилића” је, по ријечима Милосава Бабовића, условно вјерска 
одредница и још мање религиозно осјећање. Она не прихвата праштање 
изражено у симболичном Христовом окретању другог образа, и то је 
једини „мотив косовског мита” који није нашао израза у Горском вијен-
цу: „Насупрот јеванђелској етици, вјера Обилића не само да исповеда 
одбрану од зла, већ и освету, која се у спеву рангира у три ступња: личну, 
племенску, народну” (Бабовић, 1990: 108). Да је освета света и „Богом 
закршћена”, то је „најозбиљнија мисао Његошева”, тврди владика Нико-
лај (Велимировић, 1987: 177).

У писму Ђорђу Стратимировићу (од 8. новембра 1848.) Његош тврди 
да је Обилић највећи јунак „који се досад на земљи појавио” (Петар II 
Петровић Његош, 1984: 170). Као такав, он служи за углед и охрабрење 
јунацима и за прекор издајницима. Такву улогу Обилић има до краја у 
Горском вијенцу, а често и у Шћепану Малом. 

У част и славу Милоша Обилића и његовог јунаштва, Његош је уста-
новио најзначајније одликовање у историји Црне Горе – Обилића медаљу 
за храброст, која је додјељивана само најхрабријим ратницима. У свијес-
ти српског народа са простора данашње Црне Горе то одликовање и да-
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нас блиста над свим одликовањима, тако да потомци носилаца Обилића 
медаље са поносом истичу како су је њихови преци носили на грудима.

На Цетињу постоји и Обилића пољана – топоним који свједочи о снази 
и укоријењености косовске традиције у Црној Гори, и о развијености кул-
та Милоша Обилића који су фаворизовали и глорификовали Петровићи 
Његоши. „На обилића пољани вршене су припреме Црногораца за бојеве, 
ту су прављене смотре попут оне коју је цар Лазар чинио испред одсудне 
битке на Косову”, каже Драго Ћупић, и додаје: „Име обилића пољана под-
сјећала је сваког црногорског борца на обилићевско понашање” (Ћупић, 
1991: 117). Стога није случајно што је управо на Обилића пољани 1896. 
године, за потребе црногорске војске, подигнута касарна (Војни стан). 

Као што је Обилић био симбол херојства, тако је Вук Бранковић у 
Црној Гори вјековима представљао симбол издаје. Видјели смо да је такву 
слику о њему оставио и владика Петар Први Петровић у својим дјелима. 
Његош, такође, Вуку Бранковићу као издајнику упућује прекор и проклет-
ство. Сублимацију његовог односа према наводној издаји Вука Бранковића 
налазимо у стиховима из Горског вијенца, гдје народ кроз коло каже: 

„Бранковићу, погано кољено, 
тако ли се служи отачаству, 
тако ли се цијени поштење”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 33).

Сваког издајника треба да спопадне „брука Бранковића” (стих 2423), 
која ће се пренијети и на његово потомство.

Све личности косовског култа о којима Његош пјева, као и остали 
мотиви косовске традиције којима кипти његова поезија, потврђују оцје-
ну Војислава Ђурића да је у Његошевом стваралаштву, посебно у Горском 
вијенцу, Косово „свуда – не само на земљи него и на небу, где су душе пра-
дедовске, и под земљом, где су кости прадедовске. Око Косова и Милоша 
саграђена је жива и јединствена заједница хероја ранијих и познијих” 
(Ђурић, 1990: 127). 

Извориште Његошеве косовске мисли и косовске инспирације сва-
како је некадашња црногорска испуњеност „вјером Обилића” и њихова 
вјековна опсесивна идеја о „освети Косова” и обнови Душановог цар-
ства. Када се говори о Његошевој косовској мисли не може се заобићи 
Цвијићево мишљење да је Његошев култ Обилића у ствари народни култ 
у Његошевом завичају, будући да „сви Црногорци старе Црне Горе сма-
трају Обилића као свога духовнога претка, и не само да мисле о њему и 
да му се диве, већ га и сањају” (Цвијић, 1987: 343). Анализирајући посебне 
особине црногорских племена Цвијић тврди да су Црногорци „испуњени 
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ʼвером Обилићаʼ као Јевреји Старога Завета вером у Јехову. Главна храна 
су им предања о Косову и о српској Немањићској држави, и ова предања 
знају чак и жене и деца. (...) Знају јој границе, славне градове и места” 
(исто: 369). Дакле, идеја о Обилићу као јунаку над јунацима, и као про-
тотипу јунака за сва времена, живјела је вјековима у Старој Црној Гори, 
и Његош ју је преузео и својом литерарном генијалношћу оживотворио, 
проговоривши из душе и главе „цијела народа” о Обилићу као највећем 
у славној плејади српских јунака од „непобједног цара Душана” до осло-
бодиоца Карађорђа1.

Формиран у таквом амбијенту, у средини са тако јаком косовском 
традицијом, Његош је национални и духовни свјетоназор српског народа 
свога завичаја учврстио и усавршио, а затим преточио у своје књижевно 
стваралаштво и идеологију. Наиме, најбитнија Његошева политичка 
идеја – идеја о „освети Косова” и обнови Душановог царства, тј. идеја 
о српском националном ослобођењу и уједињењу у јединствену српску 
државу, постојала је давно прије Његоша, и била је обликована у свијести 
српског народа из Старе Црне Горе. Да је обнова Душановог царства био 
главни циљ Његоша пјесника, владара и владике, свједоче и мемоарски 
записи Матије Бана (1818-1903) у којима су приказана четири дипло-
матска сусрета са Његошем на Цетињу у периоду између 1848. и 1851. 
године. Ти мемоари представљају аутентично свједочанство о Његоше-
вој личности, о његовим погледима на сопствена књижевна дјела (као и 
на поједине српске писце тога времена), као и о његовим политичким 
идејама и државничком идеалу о потпуном ослобођењу и уједињењу 
српског народа. „Ја бих тада у моју Пећку патријаршију, а књаз српски 
у Призрен. Мени духовна, а њему свјетовна власт над народном слобод-
ним и усрећеним”, експлицитно је исказао Његош суштину своје поли-
тичке и националне идеологије (Бан, 1989: 111).

Као што се види, Његош је, природно, сматрао да тамо гдје је била 
колијевка српске државности и духовности, треба да буде и центар обно-
вљене и уједињене српске државе: у Призрену, граду који је био једна од 
три престонице средњовјековне Србије (прије Призрена је то био Рас, а 
потом Скопље). Тамо треба да столује српски кнез, као свјетовни владар, а 
он би отишао у обновљену Пећку патријаршију, на српски духовни трон.
1 Као потпуно бесмислене, морају се одбацити политикантске конструкције црно-

горских сепаратистичких идеолога да „у Црној Гори нема изворног косовског мита, 
ни у народу, ни код владика црногорскијех” , те да је Његошево „варирање мита о 
Косову” и слављење култа Милоша Обилића преузето из „агитационе литературе” 
настале „од 70-тих година XVIII. вијека на подручју Карловачке митрополије” 
(вид. о томе: Сретен Зековић, „Одакле код Његоша косовски мит, Милош Обилић, 
Душаново царство и српство!”, Архивски записи, година XVI/2009, број 2, Цетиње, 
2010. и Др Данило Радојевић, „Одумирање мита”, у књизи: Црногорци на лимесу, 
Црногорски центар Међународног П. Е. Н.-а, Подгорица, 1999, 128-129). 
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Да је то био његов главни циљ Његош је јасно изразио поздрављајући 
преко Љубомира Ненадовића Шумадију: 

„Хајде пођи равној Шумадији,
поздрави ми српске витезове:
Нек’ не пашу сабље од јордама,
већ нек’ јашу коње од мегдана;
На Косову да се састанемо,
Да ми наше старе покајемо”
(Ненадовић, 1983: 137).  

Говорећи о Његошевој визији општег српског ослобођења на етнич-
ко-националном простору Срба, академик Владимир Стојанчевић ука-
зује на чињеницу да је Његош планирао подизање једног ослободилачког 
покрета у сусједним крајевима Херцеговине и Старе Србије „како би се 
за случај успеха постигло и ослобођење једног већег дела Срба у Тур-
ској и, више од тога, дошло до стварања једне заједничке државе српског 
народа” (Стојанчевић, 2006: 27). Тај подухват је Његош желио да оствари 
уз помоћ Србије, па је молио кнеза Александра Карађорђевића и Илију 
Гарашанина да га у томе подрже. У случају успјеха, истиче академик 
Стојанчевић, „сам Његош би доживео и видео остварење својих не само 
филозофско-књижевних мисли, већ конкретну и практичну реализацију 
својих политичких идеја и свог политичког програма” (исто).

Евидентно је да Његош није имао намјеру да ствара неку црногор-
ску државу, како то данас жели да представи официјелна црногорска 
историографија и публицистика. Истина, и међу црногорским идеоло-
зима и историчарима има оних који коректно интерпретирају Његоше-
ве политичке идеје и кључне одреднице његовог политичког програма. 
Тако историчар Живко Андријашевић у својој књизи Нација с грешком 
констатује чињеницу да је Његош сматрао „да црногорска држава има 
историјску улогу једино у томе да у изузетно неповољном окружењу 
обезбиједи опстанак Црногораца док Турци општим српско-словенским 
устанком не буду протјерани са Балкана. (...) А када се то деси, слиједи 
васкрс Душановог царства” (Андријашевић, 2007: 18). Другим ријечима, 
закључује Андријашевић своје разматрање о Његошевој национално-др-
жавничкој мисли, „црногорска државност је за њега посљедица историј-
ских неприлика, а не трајно стање” (исто). Колико је Његош био занијет 
идејом ослобођења и уједињења свеколиког српства, најбоље показује то 
што до смрти није могао да прежали што се 1848. године није „на Босну 
кренуло” (Латковић, 1963: 243). 
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Summary: the paper analyzes the literary and other texts of the greatest Ser-
bian poet Petar II Petrović Njegoš (1813-1851), inspired by the Kosovo tradition, 
that is, the Kosovo's covenant thought and commitment. the analysis showed that 
Njegoš's literary work, as well as his national and political ideology, was strongly 
influenced by the Kosovo tradition, which was extremely developed in the under-
the-Lovćen Montenegro. In Njegoš's literary work we find the greatest poetic and 
philosophical expression of Kosovo's ideology. Like his predecessors - Metropolitans 
from Cetinje, from Petrović's metropolitan-governing branch, Njegoš also spoke, 
wrote and dreamed of "the revenge of Kosovo" and renewed Dušan's empire as the 
ultimate political goal of Montenegro.
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