
БОЖАНСКА ПОЕЗИЈА И ПЕСНИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО У ЊЕГОША

Говорећи о мотиву и симболу кристалног шатора имали смо 
дрилике1) да забележимо значајан и пресудан антички допринос 
стварању хришћанског општег места deus figulus, architecta, 
artifex, opifex, pictor, y књижевности. Видели смо да y платони- 
чарским учењима и предањем y потпуности одређеној слици кри- 
сталног шатора Бог ствара као вајар праузоре, Идеје, да je једна 
од тих извајаних и осликаних на шатору Идеја и

свемогућа поезија творца
окруњена круном творенија;
све красоте које биће има
и ум творца сјајни, беспређелни
које види y царство свјетлости
под том круном бјеху окруњене
на том лицу бјеху изражене
y сјајности светог совршенства. (Л. 2, 262—270).

A опијени „поезијом“ , Идејом поезије, хиљаде божјих духова

по блиједом тумараху свјету 
и ствараху различне предмете. (Л. 2, 214—275).

али, разуме ce, безуспешно.
На другом месту Луче чујемо опет како

Свемогући на трон сједијаше 
таинственом украшен порфиром 
творитељном зањат поезијом; 
к престолу му св’јетломе мирови 
из мрачнога царства изницаху (Л. 3,1—5).

Томе ce божанству арханђео Михаило обраћа речима:

беспрестано твој ум пресвијетли 
творитељном блиста поезијом. Џ1. 3,33—34).

Ова делатност божја ствара и осгавља траг на свему створеноме. 
Тако:

на свакоме лицу ангелскоме 
совершенство блиста створитеља 
и прелесна Божја поезија. (Л. 2,105—107).

х) Овај je чланак поглавље из тезе Аншичко наслеђе y  иесмама, IheioiuebuM
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Посебно место заузимају стихови о поезији који ce налазе y 
Посвети Луче, где читамо:

Све дивоте неоа и небесах,
све што цвјета лучам свештенијем
све прелести смртне и бесмртне—
што je скупа ово свеколико
до општега оца поезија? (Л. посв. 171—176).

То су сва места Луче где ce говори о „поезији44 божјој, a тај 
израз ce y осталим песмама Његошевим не јавља. Било je неопходно 
исписати та места да би ce на основу самих стихова Његошевих 
могло покушати одређивање смисла речи „поезија44 y овој употреби 
код Његоша.

Очигледно je: кад би y овим стиховима уместо речи поезија 
стајала која потпуно непозната реч, онда би и Идеју поезије окру- 
њену „круном творенија44 и све остале употребе такве непознате 
речи без и најмањег размишљања протумачили као „стварање“ . 
Очигледно je и ово: свако ко зна хеленски y коме je основно зна- 
чење именице ποίησις „рад, стварање, производња44, a значење 
„песничко дело44 и „песничка вештина44 тек секундарно и изведено, 
не би ce на основу ових места много двоумио да за употребљену реч 
„поезија44 на тим местима претпостави значење „стварање44, 
и то нарочито стога што ce y патристичкој књижевности хеленској 
ποίησις употребљава y значењу „створено“ тј. „створени свет“ 
(la création, c.-à-d. le monde créé), како нас обавештава Баји (М. A. 
Bailly) y своме речнику s. v. упућујући на сирског апологету из 
2. в. н. е. Татијана. Стога би такав читалац по свој прилици дошао 
на помисао да je преко византијске и руске теолошке књижевности 
до Његоша доспело ово значење речи „поезија“ . Овде треба можда 
додати и то да су y познијем, нарочито византиском грчком и y 
средњовековном латинском речи изведене од основа чије je значење 
„чинити44 означавале и чаробне моћи и магичку активност (исп. 
Schräder—Nehring Reallexikon 2, 678) стога што je слика Бога који 
својом силном магичком речи ствара свет добро позната и чини 
основу јеврејских и хришћанских козмогонија.

Међутим, реч je о познатој речи која и y модерним европским 
и y нашем језику има значење „песништво“. Стога није чудно што 
ce читаоцу наведених стихова може наметати слика о божјем 
стваралаштву као песништву и Богу као песнику. Томе може до- 
принети и контекст y коме ce по први пут и на уводном месту Луче, 
y Посвети ст. 171—176, употребљава реч поезија као ознака божјег 
стварања односно створења. Те сам стихове, будући да им ваља 
поклонити нарочито пажњу, навео на крају горњег списка. Они 
обележавају „небо и небеса“ и све створено као „општег оца пое- 
зију4С, па би ce и y њима реч „поезија44 могла без премишљања 
заменити речју „стварање44. Али пре наведених стихова говори 
Његош како свет сматра да су „поете . .  покољење лудо44 па казује:

Свемогућство светом тајном шапти ...............
v : само душж пламена поете. (Л. посв. 169—170).
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A после наведена описа „поезије творца“ Његош наставља, казује 
за песника:

глас je његов неба влијаније
луча свјетла руководитељ му,
дијалект му величество творца. (Л. посв. 177—180).

Стога ce може помислити да су y овоме једном случају изрази 
„поета“ и „општег оца поезија“ употребљени y некој вези, да ce 
ту некако пореди делатност божанства и делатност песничка.

Шта доисга стоји y тим стиховима? Ако пођемо од уобичајеног 
значења речи поезија излази овај смисао: 1) божанство надахњује 
песника, шапће његовој души, ст. 169—170; 2) свемир je са свим 
дивотама својим песничко (?) дело божанства, ст. 171—176; 3) све- 
штен je позив песника јер кроз овога говори небо, ст. 177-—180. 
Не може ce, дакле, ни ако ce пође од значења поезија =  песничко 
дело, рећи да y овим стиховима имамо пред собом колико толико 
јасно поређење песникова и божјег стваралачког посла. Све „пара- 
лелисање“ Бога и песника y тим стиховима своди ce на паралелизам 
израза поезија и поета. Чини ми ce да ce развој мисли y тим сти- 
ховима може разумети тек уз помоћ последњег реда о поети:

дијалект му величество творца.

Ове ce речи, како ми ce чини, односе на створени свемир и његову 
величанственост која песника надахњује и пружа му слике и изразе. 
Такво тумачење овог стиха не разликује ce y основи од оног што 
га предлаже Б. Ковачевић a прихвата В. Павичевић (Њ Дј. 2,562) 
и према којему je песников дијалекат оно што даје јачину песникову 
изразу — „осећање величине божје“ . У томе je смислу схватио 
овај стих већ Лавров Његош 270 који га парафрасира речима „его 
лзмкђ вдохновчетсн велич1емЂ творца“ и, што je нарочито заним- 
љиво, не само да ту не налази никакво поређење Бога и пес- 
ника, већ стихове о поезији творца просто изоставља, очигледно 
као нешто што прекида ток мисли Његошевих о позиву песникову.

Осећање о коме говори Б. Ковачевић црпао je песник Његош 
пре свега из посматрања ноћног неба и размишљања о устројству 
свемира, na je стога y Лучу и песме своје унео слику небеског шатора, 
храма и свода, козмичког плашта и друге описе неба. Стога би 
ток мисли y стиховима Његошевим био по свој прилиди овај: 1) Бог 
надахњује песника и шапће његовој души; 2) свемир са свим својим 
дивотама дело je божје; 3) свештен je позив песника јер га небо 
надахњује a говори о величанству свемира кроз слике које узима из 
величанствена створења божјег („дијалект му величество творца“)· 
Овако протумачени стихови чини ми ce да пружају и доследан ток 
мисли из којег јасно излази да о неком поређењу песничког и божан- 
ског стварања ту није реч.

Такво разумевање стихова, међутим, ие отклања постојање 
паралелизма између израза „поета“ и „поезија творца“ . Тај парале-
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лизам несумњиво да постоји. Али je питање колики je значај његов: 
да ли ce ради само о игри речи, па поезија и ту и другде значи 
само „стварање“ и „створење“ , или ce ради о Богу-песнику, који 
би био сродан наслеђеним општим местима хришћанске књижев- 
ности deus figulus, architecta, pictor, na je и на свим осталим местима 
реч о божанском песништву које ствара светове, или ce, најзад, 
ради о некаквој представи која je настала на основу личног живота 
и осећања Његошевих. Ово ce питање може решавати једино на 
основу Његошеве представе о песнику и песничком стварању, која 
ce само деломично може упознати из наведених стихова посвете 
Луче, па стога треба узети y обзир и друге податке које о тој пред- 
стави песниковој налазимо y његову делу.

У стиховима 161—180 Посвете ЈТуче „пошто je . . . казао да 
га философско сазнање не може задовољити и порекао му вријед- 
ност и поузданост, Његош . . . истигсе пјесничко сазнање као нај- 
виши облик сазнања и придаје му мистички карактер“ налази В. 
Павичевић (Њ Д/. 2,261). A Његош то чини побијајући старо учење 
рационалистичке и техничке теорије песништва које одбацује „мах- 
ните“ песнике. Али ће Његош и сам доцније поменути (Л 1,37) под- 
једнако стару оптужбу против песника да лажу и измишљају лажна 
божанства, и нагласиће ограничеиост песникових моћи кога „смртни 
ланац“ везује и чини да на своме полету небу

............смртни најсјајни поете
с вратах неба y пропаст падају. (Л. .1,349—50)

Стога и није чудно што y Лучи и не налазимо нигде јасног и изгра- 
ђеног поређења Бога с песником, мада je реч о „божанској поезији“ , 
а, с друге стране, не налазимо ни поређења песникова стваралаштва 
са стваралаштвом божјим.

Пре но што погледамо остале песме, треба забележити још 
једно место y делу Његошеву где ce помиње „поезија“, и то y истом 
смислу као и y Лучи, како ce чини. То су речи Вука Мићуновића 
y ГВ 993—995 о борцима који y боју гину:

Што су они? Жертве благородне 
да прелазе с бојнијех пољанах 
y весело царство поезије. . .

Св. Матић Зборник pagoba САН  17, 1952, 210 спреман je да y овоме 
стиху нађе слику о Богу-песнику. Место, међутим, ништа не допри- 
носи разјашњењу питања. Да je „онај свет“, небеске равни, место 
стварања показао je опис првог стварања на кристалном шатору, 
па према томе и овде поезија може да ce схвати као стварање, a тек 
би ваљало доказати да je небо место „песништва“ . Стога je свакако 
на месту уздржљивост В. Латковића (Њ Дј. 3,189). који просто упу- 
ћује на Посвету Луче и упозорава да тамо за Његоша цео козмос 
и сав живот није друго „до општега оца поезија“.

Да видимо шта y осталим песмама Његош казује о божјем 
и песничком стваралаштву. Песма Ko je оно на bucoiWM брду, нађена
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међу копијама писама из 1833 г., али по свој прилици из доцнијих 
година (в. Лалић Њ Д ј . 2,445), сва je посвећена песнику који с висине 
гледа на валове пучине морске и пут престоља божјег. Песник 
стално тражи „веља дјела творца великога да y пјесме славу њему 
поје“ (ст. 20—21). То место као да je тумачење „дијалекта“ из Луче. 
Тако и опис песничког посла y песми Тројица bac насамо (ст. 37—67) 
штампаној 1844. Али y песми Ko je оно на бисоком брду, после 
поменутих стихова налазимо и поређење песничког стваралаштва 
с божјим:

Оно ти je син природе — поет 
творац мали најближи божеству; 
од другије' свије' умниј твари 
он најближе са могућим творцем 
има својство те га са њим зближа, 
јер он може саздати свјетове 
y идејам високолетећим, 
како што их отац премогући 
дјелом сазда и ево их каза. (ст. 23—31).

Ту се поређење, али никако изједначивање, песничког стварања 
с божјим (али не божјег с песничким) заснива на учењу о стварању 
„у идејама^, па нам тако указује на порекло и корене ових пред- 
става y платоничарским теоријама. A y истом правцу упућује нас и 
песма објављена 1837 y којој Његош Дј. 2,118 пева похвалу мисли:

Ти утренућ често основајеш 
други свијет и биће природе 
и течење стварих видимијех, 
само кад си y храму поете. (ст. 57—60).

О истој теми Његош говори и 1844 y песми Мисао (Д ј. 2, 160) која 
садржи, према В. Павичевићу (Њ Дј. 2,501), „у сажетој форми добар 
дио мисли и мотива које je Његош, годину дана касније, развио 
y Лучи Ликрокозма 6. Ту налазимо стихове који ce не односе на 
песника, али као и горе наведени о стварању y идеји, „идеално“ 
и о односу тога стварања према стварању божјем. Мисао уверава 
песника да je честица огња бесмртнога и да има „својство са оцем 
свијетах“ :

Јер како он исто y бесконачностма
што свештеном мишљу скроји план битности
и рече јој: „Буди!“ и роди ce биће,
тако и ти исто y маломе кругу,
подражајућ св'јету од ког си истекла,
идеално ствараш, јер не мож’ на дјело. (ст. 132— 137).

У овим стиховима ce види јасно: мисао песникова само подражава 
стварању које ce одвија онде одакле je она потекла, она ствара „иде- 
ално“, тј. како тумачи Р. Лалић (Њ Д/. 2,503) „у идеји, мислено,“ 
али она „не може на дјело“, тј. она нема праве стваралачке моћи, 
како то јасно показују и наведени завршни стихови песме Ko je оно 
на bucoKOM брду (Њ Дј. 2,57), где ce говори о песникову стварању 
„идејама^ a божјем „дјелом“ . Посредно сазнајемо исто и из Луче
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3,45 где само божанство казује: „ja сам један који стварат може“. 
Ово je y пуном складу не само с примедбом о песнику који пада 
с врата неба (Л  1,350) и с учењем о песничком стварању генија као 
сећању на небеску домовину. A το je само један вид платонског 
учења о анамнеси душе.

1845 г. о песми Сјени А. Пушкина (Њ Дј. 5,7) Његош казује да 
ce геније зачео:

над звјезданим многостручним сводом,
над домаком умнога погледа,
под врховним небосклоном неба,
гдје ce млада непрестано сунца
искресана руком магическом
општег творца, сипљу ројевима. (ст. 1—6).

Ова слика као да није y пуноме складу с описом стварања сунаца 
коју исте године песник даје y Лучи 2,171—180 где ce сунца дижу ка 
великом шару неба престолодржног и ту крсте y светлости. Једва 
да je потребно све описе свести на једну строго одређену и једин- 
ствену представу. Али и наведени стихови из песме Пушкиновој 
сени јасно показују да je геније потекао из духовног света y коме су 
Идеје, na je највиши небосклон неба можда идентичан с кристалним 
шатором Луче.

Његошеви стихови о божјој „поезији“ и о песничком позиву 
показују, дакле, следеће: 1. На местима где ce о божјој „поезији“ 
говори нема, сем саме речи „поезија“, никаквих знакова да Његош 
божје твораштво приказује као песништво и Бога као песника; 
једино стихови 171—176 Посвете Луче паралелизмом израза поета 
и „поезија“ , али не и садржајем и током мисли, могу донекле послу- 
жити као ослонац претпоставци да поезија треба да ce схвати y 
смислу „песништво44. To je веома слаб ослонац. 2. Оставе ли ce 
пострани места где je y Његошеву делу реч о божанској „поезији“, 
y којима сем те речи нема никаквог трага схватању да Бог ствара 
као песник, нигде ce y Лучи или другим песмама Његошевим не 
казује да je Бог поета, песник, нити ce он тако приказује. 3. Стога ce 
потпуно поуздано може рећи да ce уЊегошеву делу пореди песничко 
стварање с божјим, али никако и то да ce божје стварање пореди с 
песничким и Бог приказује као песник. 4. Поређење песничког 
стварања с божјим има за основу учење о божјем стварању y Идејама 
и кроз Идеје, и учење о анамнеси и имитацији. Тако ce из наведених 
стихова јасно види: а) да je песниково „идеално“ стварање само 
подражавање стваралаштву божјем; б) да су песникове идеје-мисли 
y поређењу с божјим Идејама — праузорима само непродуктивне 
сенке, псеудо-Идеје, које не могу „на дјело“, тј. не могу доиста 
стварати; в) да песник-геније, односно његова душа, може само 
стога подражавати стварању y Идејама што je сачувао сећање на 
крај одакле je потекао.

Тачка 3 и 4 показују да Његош има разлога да пореди стварање 
песника с божјим, бележећи ограничења која песничкој „зубљи“
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стварају „окови блатне телесине“, али да за поређење божјег ства- 
рања с песничким, с песништвом, нема таквог разлога, будући да 
истиче „непродуктивност“, имитативни карактер и инфериорност 
песничког стварања y односу на божанско. Овде нас занима пре 
свега порекло и историја оваквих представа, a та ће историја можда 
потпуније осветлити и Његошево излагање. У коме правцу треба 
тражити порекло ових представа показује учење о стварању y иде- 
јама, учење о анамнеси и мимеси чији су предмет сами небески 
праузори-Идеје којих ce душа песника сећа. Али пре но што пређемо 
на ту историју, треба поменути тумачења која су већ предложена.

Овде треба само још додати једно сведочанство о Његошевим 
погледима на песништво које je драгоцено јер je записано y послед- 
њој години песникова живота. То су речи из писма писаногна Цетињу 
12. октобра 1851 године Л. А. Франклу (Њ Д ј. 9,469); „Ja сам љуби- 
тељ поезије; она je мене много занимавала. Ах, дивна поезија, 
искра тајинствена. Ja никада нијесам могао разабрати: али je она 
искра бесмртнога огња, али je бурна клапња — чедо уског под- 
небља нашег. Са земне je катедре сматрам вјетреним наступом; но 
када ce човјек попне више самог себе, онда види бједност људску, 
и, када je поета, може рећи да je жрец олтара свесвјетија. Поета je 
клик смртнога с бурнога нашега бријега, поета je глас вапијућег 
y пустињи; он сања о бесмртију, довикује га и за њим ce топи. 
Он види велики лист од књиге миробитија отворен, y њему чита 
чудества створитељева; они су његово најслађе пиће, он ce њим 
опија. Он силом воображенија изводи из блатне земље клицу 
небеснога живота, трулину боготвори, — његов ce едем шири на 
луковима тврди“ . Ове последње речи Његошеве о песнику само 
потврђују оно што су досада показала места из његова песништва, 
па им није потребан нарочити коментар.

ИСПИТИВАЧИ О ЊЕГОШЕВОЈ СЛИЦИ БОГА — „ПЕСНИКА" И 
ПЕСНИКА — ТВОРЦА

Стихови Његошеви о божанској поезији и песнику посматрани 
и изоловано и y контексту показали су да ce читалац може и двоу- 
мити треба ли реч „поезија“ доиста тумачити као „песништво“ и 
одатле (јер само на основу те речи то je и могуће) извести закључак 
да je Његош свога Бога представио као песника. Можда je појави 
такве сумње допринело пре свега значење хеленске ρ64Ηποίησις, али 
ce ни y самим стиховима ништа није нашло што би отклонило ту 
сумњу, мада би то очекивали ако je Његош заиста замишљао и 
хтео да представи свога Бога као песника.

На особено значење Његошеве речи „поезијаи указао je 
TL Слијепчевић Ilpabga 11-14IV 1936, па његово тумачење преузима 
дословно и В. Павичевић (Њ Дј. 2,561, одакле узимам податак) и то 
баш y објашњењу јединих стихова Луче (Посв. 176) y којима ce 
„поезија“ божанска налази поред помена стваралаштва поете,
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песника. Слијепчевић 1936 г, како цитира Павичевић, за Његоша 
казује: „Реч поезија узима он y њеном прастаром, првобитном 
значењу, које сретамо још код његова учитеља Платона. Ту поезија 
не значи само песниковање, него стварање, чак створење. Тако су 
још и неки црквени оци означавали козмос уопште као створење 
божје46. У овом тексту очекивали бисмо после оног „не само“ једно 
„и стварање“, или опет, ако тога „и“ није ни требало бити, онда ce 
чини да je и оно „само“ сувишно. Али П. Слијепчевић, очигледно, и 
неће да потпуно отклони значење „песништво“ из Његошева „пое- 
зијаи, штавише он га најзад сматра битним y тој речи, будући да 
Слијепчевићев чланак говорио„Његошевој визији Богакаопесника4*. 
Тај став задржао je и y новије време П. Слијепчевић Гласник САН 
2,1950, 150 када говори о непрестаном стварању Његошева Бога, 
који ће ce одморити пошто сав хаос преобрази y козмос, те за 
тог Бога каже: „он je песник, ποιητής, a Козмосје ποίησις y смислу 
какав су тој речи давали неки свети оциа . И y овој реченици про- 
блем je дошао до израза. Јер како y црквених отаца ποίησις има 
смисао „стварање, створење“ очекивало би ce да je Бог само „ства- 
ралац“ a не и песник. За В. Павичевића наводом из Слијепчевићева 
чланка објавл>ена y Tlpabgu 1936 г. питање je очигледно решено, 
јер Павичевић стихове Л  2, 107, 263, 275 и Л  3, 3 и 34 и не тумачи.

М. Стевановић и Р. Бошковић y Рјечнику реч поезија уопште 
и не бележе, мада они тумаче реч поет(а) са „песник“. Из тога ce 
по свој прилици мора закључити да за њих и поезија y Лучи значи 
просто „песништво“ .

П. Слијепчевић није само остао при своме тумачењу, већ 
га je и допунио објашњењем које тумачи шта je Његоша потакло 
да створи слику Бога-песника. У једном предавању (Гласник САН 
1,1949, 180) он „као најважнију од свих аналогија између стварности 
и спева истиче . . . чињеницу да je Бог приказан као песник, баш 
као што je и писац био песник и владар y исто време“ . Такво објаш- 
њење прихвата y потпуности и Св. Матић Зборник pagoba САН  17, 
1952, 210. Он мисли да je Његош тражио „један што узвишенији 
атрибут Божји, и нашао га je y ономе што je сматрао за најузвише- 
није“ . Чини ce, према томе, да je по Матићу слика Бога као иесника 
Његошев сасвим лични проналазак, јер он додаје: „На сличан 
начин сви људи, па и песници, чине признања о себи“ . Има ли ce 
на уму како Његош, y односу на Бога, песнику даје скромно место, 
тешко je поуздано тврдити да ли je ова чињеница из Његошева 
живота могла нешто допринети стварању слике о Богу као 
песнику, ако о таквој слици уопште смемо говорити.

О Његошевој „визији Бога као песника“ говорило ce већ пре 
поменутих чланака П. Слијепчевића y којима je фино запажена 
особена употреба речи „поезија“ , што, колико ми je познато, 
није био случај код његових претходника. Н. Велимировић Релишја 
fibeïouieba 17—23 je томе предмету поклонио много страна на 
којима ce понављају овакви искази: „Природа je поезија. Све 
што постоји јесте савршена поезија савршеног поете. To je мисао
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Његошева. . . Бог пева — дакле ствара, и обратно. Бог ствара као 
песник што саставља песму. . па даље: ,,како je све поезија и 
како je Творац света велики поета, песиици ce, наравно, највећма 
приближују Богу, јер je њихово занимање номинално исто што 
и Божје . . итд. Доказа, потврде, објашњења ту нема. Н. Бана- 
шевић СКГл 16, 1925, 551 ce не зауставља нарочито на претпоста- 
вљеној слици Бога-песника, али као да „поезију^ схвата просто y 
значењу „песништво“ . А. Шмаус Луча 79 говори о Његошеву изван- 
редно високом схватању песникова позива, о „скоро мистичком 
веровању y узвишени позив религиозног песника“, па и о паралели- 
сању божјег и песникова стварања y Његоша и то уз позивање на 
ПосветуЛуче ст. 171. Јасна je и недвосмислена И. Секулић ЊеГошу 
1, 211, 239 и 259 кад казује да je Бог y Његоша поет, да Његош обу- 
хвата Бога и природу као велику поезију и каже како je на свету 
печат поетскога савршенства. Морам рећи да не разумем како ce 
за ово последње може наводити Л  2, 107 где je реч о лепоти анђела, 
a не о лепоти створена света.

Укратко, чини ce да ретко ко (можда уздржани В. Павичевић) 
сумња y το да Његош, када помиње божанску поезију, има на уму 
слику Бога који као песник ствара свет. Притом je на основу анализе 
самих Његошевих стихова јасно да за такав став постоје два повода: 
уобичајено значење речи поезија y нашем језику, иесумњиво веома 
значајан моменат, и с друге стране Његошеве речи о песнику као 
малом творцу најближем божанству. Да ce за реч „поезија“ y 
Његоша не може претпоставити само уобичајено значење рекао je 
П. Слијепчевић. Да ce из поређења песника с Богом не мора закљу- 
чивати и обратно, поређење божјег стваралаштва с песничким, 
показаће неколике примедбе о развитку таквих поређења.

Овде треба још указати на то како Н. Банашевић СКГл 16, 
1925, 552 обухвата своја излагања о Његошевој слици песника 
речима: „укратко, има један творац свега што je постојало, што 
постоји и што ће постојати, али песник такође, будући од исте 
есенције, творац je y маломе, творац идеалних светова, дакле сличаи 
свеопштем творцу од кога je проистекао и y чија ће ce недра повра- 
тити“ . ГТа, пошто je већ пре тога указао на „видан траг Платонове 
теорије реминисценција“ (стр. 550) y Његошеву тврђењу да геније 
предаје „одблеск успомена земљи“ закључује с једним питањем: 
„Зар нас ово не води право старим схватањима о песнику и о њи- 
ховом божанском пореклу? Зар нас ово не води идеји грчких људи- 
богова? Уосталом, ово не би био први пут да Његош има античке 
концепције, и више ce него једанпут он уздигао на висину античке 
инспирације“ . Као и y другим приликама овај испитивач Његошева 
књижевног дела поставља овде једно важно и оправдано питање 
о античким изворима Његошевих мотива и представа, и очигледно 
je склон да на то питање одговори потврдно. Да ли за такав одговор 
имамо довољно ослонца y делу Његошеву и античким схватањима 
могао би показати кратак преглед историјата поређења Бога и 
песника. Il

Il 2iva Antika
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ПОРЕЂЕЊЕ БОЖЈЕГ И УМЕТНИКОВА СТВАРАЊА И УЧЕЊЕ 
О ИДЕЈАМА

Фолклорне представе пружале су кроз векове чврсту основу 
стварању и одржавању слике божанства које, служећи ce неким 
материјалом, као вешт занатлија и уметник ствара свет и људе. 
Тако je настао мотив и опште место хришћанске књижевности 
deus figulus, opifex, architecta и pictor. Притом je овај посао божан- 
ства напоран посао. Насупрот томе y фолклорним приказима ства- 
рања јавља ce, додуше, представа о магичкој речи којом Бог ствара, 
na je το нашло y философији и мистици позноанткчкој сложен 
израз y спекулацији о логосу, али y Томпсонову Индексу Moüiuba 
U3 фолклорие labuwebHocüiu, као ни y старијег Денхарда, не налазим 
слике Бога као певача или песника, Бога који као песник ствара 
свемир и светове. Можда ce таква представа и може наћи y фол- 
клорној књижевности. У сваком случају она, како ce чини, није 
нашла y европској књижевности и веровању своје стално место. 
Стога би представа о Божанству-песнику била заиста веома заним- 
љива и значајна, када би ce могло њено постојање сасвим поуздано 
утврдити y делу Његошеву.

Да би ce боље разумело Његошево прослављање песника и 
песничке делатности, треба погледати има ли оно y своме времену 
објашњења. Ту налазимо прво једну блиску паралелу y Милутино- 
вићевој песми Pa3cbuïü самоће. У тој песми изразито одређеној дуали- 
стичким учењима je душа, као y Његошевој Лучи, „општег творца 
искра“ , a песник y себи осећа још и неку нарочиту, изванредну 
душу. Говорећи о овоме Ј. Хајденрајх Прилози Π. П. 18, 1938, 131 
каже: „основној идеалистичкој инспирацији вером придружује ce 
на овај начин романтични назор о узвишеном позиву песника“ . 
Заиста, добро je познато романтичарско истицање надахнутог 
стваралаштва, оригиналности и генијалности, али кад je реч о ста- 
вовима Његошевим треба имати на уму да ce y Његоша јасно на- 
глашава и ограниченост песничког стварања „у идејамаа, na je 
према томе тешко једноставно рећи да je Његош потпуно на ста- 
новишту романтичарског истицања „стваралачке маште“ . Притом 
треба имати на уму и претпоставку о пореклу Његошева становишта 
из античких схватања коју опрезно, y облику питања формулише 
Н. Банашевић.

Мада je антика већ од Хомера (в. Curtius Europ. Lit. 401) y 
великим песницима видела вишу врсту људи и мада je ту пред- 
ставу од Хелена преузело песништво Аугустова времена (Верг. 
Вис. 5, 45; 10, 17; Хор. АР 400), ипак антика није развила представу 
о „стваралачкој машти“ песника. У антици истицан je миметички 
карактер уметности. Иако je Колер Mimesis y новије време убед- 
љиво показао да мимеса не означава y почетку, па ни y Аристотела, 
просто подражавање, да првобитно значење тог термина припада 
другој области, да je везано за култску игру и теорију о ентусијазму, 
ипак ce тиме не мења ништа на чињеници да античко схватање
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песника није говорило о стваралачкој активности песникове маште. 
То ce поуздано не може тврдити ни за дело анонимног писца О 
узНаиеиомг које je далеко од рационалистичких ставова који владају 
y књижевној теорији хеленистичког раздобља. Појединачни поку- 
шаји да ce термин φαντασία y неким одсецима протумачи y смислу 
„стваралачке маште“ нису довољно убедљиви.

Овај став карактеристичан за античко схватање песничког 
позива дубоко ce разликује од става романтичара. Међу идеалима 
романтичара налазе ce фантасија, осећање, религиозност и обиље 
како показује П. Рајф Die Aesihetik d, deutsch. Frühromantik 164, 
и међу тим идеалима фантасија има положај који овај испитквач 
одређује речима primus inter pares.

Ипак y спису О узкишеноме долази до израза једно схватање 
песника одређено мистиком хеленисткчком с једне стране и старим 
учењима ектусијастичке поетике с друге. To je онај правац развитка 
хеленских схватања о уметнику и уметности који je, нарочито y 
вези са платонским и доцније неоплатонским учењима о лепом као 
битној особини божанства, вратило y приличној мери песницима 
првобитни, a y доба процвата хеленског рационализма изгубљени 
ореол видовитости и божанског надахнућа. Ипак, то не значи да ce 
y спису O ysbuweiiOMe говори бкло како о оригиналној, продуктив- 
ној машти песничкој која из себе ствара некакве нове светове.

Поређење божанске и песничке делатности са наведених 
разлога није y античкој књижевности ни могло поћи од самог 
стваралаштва, јер ово je y платоничара, чији нас ставови овде пре 
свега занимају због везе с учењима о идејама, стварање путем 
еманација из божанства. Међутим, битан и најважнији моменат 
који je пресудно утицао на стварање поређења између божанске 
и песничке односно уметничке делатиости уопште, je однос антике 
према уметнику, социјални положај уметника.

Овде треба узети y обзир и ликовног уметника, којега као 
занатлију y класичком периоду Хелени лично не цене, мада цене 
његово дело. Песник je уживао другачији углед јер његов посао 
нема карактер простог заната. Порастао je углед и ликовном умет- 
нику тек y доба хеленизма. Ово je условљено нарочито (исп. Ра~ 
nofsky Idea 6) новим положајем уметника од времена Алексан- 
дрова. А. Hauser Sozialgesch. 1, 122 објашњава ову појаву тиме 
што су уметници сачињавали део пропагандистичког апарата двора 
Александрова и наследника његових. Везом с двором уметник je и 
материјално боље обезбеђен и ужива већи углед y друштву. Овај 
нов став према ликовном уметнику објашњава зашто ce баш y 
I веку y Диона Христостома, како бележи Хаузер о. с. 1, 123, јавља 
и прво поређење уметника с творцем света-демиургом, и то баш 
ликовног уметника. Да je ликовном уметнику првом пала y део 
част оваквог поређења разумљиво je обзиром на слику божанског 
демиурга као занатлије, грађевинара, сликара, вајара. Ипак и 
даље још влада махом старо схватање које разликује између ли- 
ковног остварења уметникова и његова творца, којег робовла-

П
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сничко друштво презире као занатлију (исп. нпр. Плут. Pericl. 2, 1). 
Тако и поред нових струјања и нових схватања уметничког позива 
ипак и y овим позним вековима антике претежно остаје на снази 
старо схватање условљено самом структуром друштва, па ће још 
и рани Препород y теориским списима о уметности морати да 
води борбу против презира ликовне, „механичке“ уметности (Borin
ski Poetik 1, 156). Стога Hauser Socialgesch. 1, 125 и долази до 
закључка да ни позна антика није била y стању да створи представу 
о уметнику генију који би одговарао ренесансној и доцнијој пред- 
стави о стваралачком генију.

Па ипак су нова струјања управо y вези с неоплатонизмом y 
позној антици довела до поређења песничког дела са стваралаштвом 
божанства. Такво поређење по први пут y нама сачуваним тексто- 
вима античким налазимо тек y делу неоплатоничара Макробија 
(4—5 в.), дакле на измаку античког периода. Дело Saturnalia које 
je саставио овај писац представља највећим делом тумачење Верги- 
лијева песништва и садржи све основне црте схватања песништва 
и песничког поступка која ће бити својствена средњовековној 
поетици (исп. Curtius Europ. Lit. 441: Theologie, Allegorie, Allwis
senschaft, Rhetorik). Макробије Saturn. 5, 1, 19, говорећи o стилској 
вештини Вергилија, песника богом надахнута, стилско и садржајно 
богатство Вергилијева дела пореди с делом природе: si mundum 
ipsum diligenter inspicias, magnam similitudinem divini illius (sc. 
matris naturae) et huius poetici operis invenies — „Кад би сам свет 
пажљиво осмотрио, нашао би велику сличност између њеног (тј. 
мајке природе) божанског и његова песничког дела“ . И те речи 
потврђује Макробије Saturn. 5, 21 наново речима другог сабесед- 
ника y овом дијалогу: bene opifici deo a rure Mantuano poetam com
paras „поредиш како ваља песника из Мантове с богом-творцем“.

У овоме y Средњем веку тако утицајном спису поређење тво- 
раштва демиурга и песника јасно je формулисано и оно je, како 
показује Curtius Europ. Lit. 442, већ неких стотинак година доц- 
није постало устаљена фраза којом ce нпр. хришћански бискуп 
Енодије (473—521) обраћа песнику Фаусту : est vobis quoddam cum ho
minum factore collegium: ille finxit ex nihilo, vos reparatis in melius —~ 
„имате ви нешто заједничко c творцем човековим; онај je градио 
ни из чега, ви исправљате на боље“. То ће рећи: хеленско-римска 
антика зна за стари мотив бога као занатлије — уметника, и то 
вајара и сликара, и користи га да прикаже делатност демиурга. Али 
друштвена структура условљава презир према занатлији, a ликовни 
су уметници за антику занатлије, па ce поређење ликовног уметника 
с демиургом-божанством јавља тек сасвим усамљено y једном 
хеленистичком спису, и то по свој прилици стога што ce положај 
ликовног уметника нешто изменио y условима које je створила 
хеленистичка монархија. С друге стране, песник je био на већој 
цени но ликовни уметник y античко доба, али божански демиург 
није y старим митским козмогонијама претстављен као певач или 
песник, па ће тек на измаку Старог века настати и y делу неоплато-
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ничара Макробија ce појавити поређење песника с божанским 
твордем. Притом средишња тачка поређења, међутим, неће 
бити начин стварања, сам акт стварања, већ богатство, разноли- 
кост, обиље, композиција итд. песничког дела једног јединог и 
изузетно цењеног песника с једне и козмоса с друге стране. Са тог 
разлога и стога што овде није реч о песничком стварању уопште, 
већ само о делу пророка и чаробњака Вергилија, из Макробијева 
поређења није могла настати слика о божанству као песнику, па ce 
исто може рећи донекле и за доцнија хришћанска поређења овога 
типа током Средњег века, како ће показати даље излагање.

Да ce овакво поређења јавља y делу неоплатоничара Макро- 
бија свакако није саАмо случај. Али оке јасне везе оваква поређења 
с платоничарским учењима о души као еманацији божанства-светла, 
о анамнеси и Идејама коју налазимо y Његоша y Макробија нема. 
Стога треба узети y обзир развитак ових платоничарских схватања. 
Опет ваља поћи од Платона, од његова учења о миметичкој при- 
роди уметности {Rep. 595с и д.) и о Идејама. Без обзира на питање 
с колико je доследности Платон износио своју негацију уметничких 
остварења изграђену на његову учењу о Идејама, чињеница je да 
je осуда миметичке природе уметности y 10 књизи ДржаБе и y 
Софисту једна од основних и битних црта Платонова погледа на 
уметност и да су то сва поколења после њега тако схватала. Али 
оно што je y потоњој историји тог учења Платонова најзанимљивије 
јесте чињеница да je баш платонско учење о Идејама послужило 
као главно оруђе y борби против Платонове осуде уметности. То 
y својој познатој студији Idea показује исцрпно Панофски, па из 
његова рада узимам најважније податке о овоме развитку, који 
могу допринети бољем разумевању генесе Његошева поређења 
песничке активности и стварања божанског.

Промена која je y погледима на уметиичко стварање a y вези 
с Платоновим учењем о Идејама настала y вековима после Платона 
може ce прво јасно запазити y једном одсеку Цицеронова списа 
Orator 2, 5 и д. Ту je реч о савршеном беседнику и беседништву. 
Панофски Idea 6 показује како je y томе одсеку померено и изме- 
њено из основе Платоново учење о Идејама и уметности. Платонски 
појам Идеје стављен je ту y службу побијања Платонова учења о 
уметности, јер уметник није схваћен ни као подражавалац „варљивог 
света појава“, нити само с муком, али залуд, наговештава или 
указује на некакву метафизичку ουσία, некакву првобитну суп- 
станцију. По Цицерону, односно према схватању његова непозната 
извора, y духу уметника налази ce диван праузор лепоте и на тај 
праузор гледа стварајући уметник. И мада уметнику не полази 
за руком да баш y потпуности оваплоти тај савршени узор y делу, 
ипак то дело представља више но просту копију, одраз стварности 
која за платоничара није права стварност.

Овакво учење о природи уметничког етварања, које ce и y 
Цицерона везује за ликовну уметност, има два предуслова: измену 
друштвеног положаја ликовног уметника о чијем тек ограниченом
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дејству на суд о ликовном стварању je већ било речи, и, с друге 
стране, измену Платонова учења о идејама, што je за даљи разви- 
так ових представа од пресудног утицаја. Панофски Idea 9 пока- 
зује да je до ове друге промене дошло тако што je поред иетицања 
миметичке природе уметности упоредо истицано и то да уметник 
може да створи и дела која својим савршенством премашују вид» 
љиве узоре. To je објашњено замишљу уметника која ce, као 
какав узор, налази y духу уметника, a тај je узор идентификован 
с идејама, које тако из оног наднебеског боравишта y које их je 
сместио Платон, доспевају y људски, односно уметников дух. 
Оваквом развитку допринело je Аристотелово учење о облику и 
материји и стоичко учење према коме су платонске Идеје уствари 
урођене представе (έννοήματοί, notiones anticipatae). Другим речима, 
Цидеронов текст нам сведочи о једној врсти спајања Платонова 
и Аристотелова учења: Цицеронова форма или species y духу 
Фидије, на коју уметник гледа стварајући свога Зевса, спој je Ари- 
стотелова ένδον εϊδος и платонске, апсолутно савршене Идеје.

Овако добивен спој могао ce даље развијати y два правца: 
Идеја je могла потпуно изгубити свој ореол вишег савршенства, па 
то Панофски налази већ код Сенеке, или je опет могла тај ореол 
задржати тако што би ce за то нашло метафизичко оправдање. 
Овим другим путем пошао je неоплатонизам с Плотином.

Тиме смо дошли до оне тачке y развоју платоничарских учења 
о Идејама и уметничком стварању која je тек могла пружити пре- 
дуслове паралелисању стваралаштва божанског кроз Идеје са 
стварањем уметниковим по таквим или сродним „идејама“ . При- 
том треба имати ипак на уму, обзиром на Његошева иесника, да 
ce по правилу још увек ради само о активности ликовног уметника 
y којој ce налазе извесне сличности с активношћу божанског творца, 
како je разумљиво обзиром на занатлију — демиурга Платонова 
и на то да je и Аристотел своје учење о облику и материји објашња- 
вао уз помоћ слике архитекте и вајара.

У Плотиновој философији идеја, замисао уметника која ce y 
уметникову духу налази, има вредност савршеног и узвишеног 
Праузора (исп. нпр. Ennead. 5, 8, 1). Сличност са стварањем бо- 
жанског творца велика je стога што y Плотина, насупрот Плаго- 
нову демиургу који ствара гледајући на праузоре — Идеје независне 
од њега и ван њега, божански Νους ствара сам Идеје из себе и своје 
мисли улива y материју која није y стању да потпуно прими њихов 
лик и „облик“ . Тако према овом неоплатонском учењу имамо с 
једне стране Идеје y духу божанства a с друге Идеје y духу уметника, 
сједне стране стварање кроз те Идеје и с друге стварање према 
њима, a оба та стварања имају сличну судбину — ни једно ни друго 
не остварује y материји савршенство „духовне“ лепоте (νοητόν 
κάλλος). Тако уметничко дело постаје као неко непотпуно откровење 
Идеје y материјалном свету, a уметник посредник између људи и 
божанства.
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Рекло би ce да je овим већ дато и објашњење Његошеве слике 
иесника и Бога. Већ смо видели да божанство y Његоша само 
ствара Идеје и кроз њих свет и да y Његоша песник има некакво 
нарочито својство које га с божанством везује. У круг платонских 
учења уклапа ce потпуно и теорија анамнесе која ce y тој вези јавља 
y Његоша. Међутим, треба имати y виду да ce y Његоша јавља 
везано за ове представе с једне стране учење о дубокој разлиди 
између божјег „делотворног“ стварања и песничког које „не може 
на дјело“, a с друге опет учење о генију, те да, најзад, испитивачи 
говоре и о Његошевој визији Бога као песника. Стога je неопходно 
узети y обзир и даљи развитак античких представа и поређења о 
којима je реч.

Већ y античко доба ирешла je y јеврејску и хришћанску књи- 
жевност представа о идејама које ce налазе y духу божанства. 
О томе исцрпно говори већ Филон Александринац De opif. mundi 
5 — I 5 М, a западном хришћанству посредовао je το учење, као 
и неоплатонска схватања о уметнику, Аугустин. Панофски Idea 82 
поредећи места из Аугустина и Цицерона показује како je с незнат- 
ном изменом Аугустин извео ову „христијанизацију“ . Тако смо 
добили Идеје quae divina intellegentia continebantur, дакле такве 
које су смештене y дух лично замишљеног божанства. Али ово кије 
пут којим би ce представа о божанском и уметникову стварању 
још више приближиле. У позноантичкој и средњевековној теологији 
и философији „право знање“ може имати само божанство и оно 
га тек изузетно и на парче открива понеким људима путем визио- 
нарског сагледања истине. Стога Средњи век стварање идеја па 
и њихово „садржавање“ приписује као искључиву повластицу Богу.

Одатле свакако долази да Средњи век (Idea 20), не пореди 
ухметника с Bormi који je artifex и pictor (Бог-поета нигде ce не 
јавља) да би уметнику указао било какву част, већ сахмо да учини 
разумљивијом природу божанског стварања и делања. Одное 
уметникова духа према замисли y њему и према делу које уметник 
ствара само ce помиње као донекле паралелан односу божанског 
интелекта према Идејама и створеном свету. Притом, доследно 
хришћанском учењу о истинитом знању које има само Бог, y умет- 
ничком духу нема места правим Идејама, већ само некаквим тобож- 
Идејама, како то изрично хазује Тома Аквински, (у излагању учења 
о Идејама, где ce опет јавља Филоново и Плотиново, од Арисготела 
наслеђено, поређење с архитектом). У овом за хришћански Средњи 
век карактеристичном ставу налази најближу паралелу и објашњење 
Његошево излагање о ограииченостима песника и његова стварања 
одређено илатоничарским учењима. Јер и y Његоша сам je Бог који 
стварати може (Л 3, 45) и Бог ствара Идеје и преко њих и свет 
{Л 2, 240 ид.), па то стварање залуд подражавају и небески духови 
{Л 2, 273 η д.)· Па и y Његоша песник „може саздати светове y идејама 
високолетећим“ слично као што их „отац премогући дјслом сазда44 
али те идеје-мисли друге светове оенивају само y духу (храму) 
поете и само „у маломе кругу;£ песникова мисао, дух-искра огња



168 М, Флашар

бесмртнога „подражавајућ свјету од ког je истекла44 ствара y 
идејама, „идеално“, али песник не може ,,на дјелоа. Јасно je да 
песник y Његоша нема и према хришћанском средњевековном 
учењу не може да има праву Идеју, творачку Идеју коју производи 
Бог и преко које ствара свет.

Изложено показује да ce претпоставка Н. Банашевића која 
je поменута на завршетку претходне главе, претпоставка опрезно 
заоденута y облик питања, да нас Његошево излагање води анти- 
чкој „идеји грчких људи-богова44 тешко може успешно заступати. 
Његошево приказивање песничког посла није никако изједначивање 
песничког стварања и стварања божанског. У основи Његошев 
став je углавном идентичан са средњовековним учењем о идејама 
и уметничком стварању, које je pi y Новом веку нашло заступнике 
(Панофски Idea 48). Оно што y Његошеву ставу о пеошку, односно 
само y неким стиховима о томе предмету, излази из античких и 
средњовековних оквира je употреба израза „геније44, y којој ce 
огледа представа о генију која je настала, такође y вези с учењем 
о Идејама, тек y доба Препорода (Панофски Idea 37). У погледу 
објашњења уметничког стварања уз помоћ платоничарских учења 
о пореклу душе и анамнеси довољно je указати на ренесансни пла- 
тонизам y коме (код Фичина) Панофски Idea 30 (исп. и 54) бележи 
истоврсне представе.

Сада ce може навести и закључак из студије Панофскога 
без страха да нас његова формулација може одвести на погрешан 
пут при тумачењу Његошева става. Тај закључак Панофскогагласи: 
Das Mittelalter war gewohnt gewesen, Gott mit dem Künstler zu ver
gleichen, um uns das Wesen des göttlichen Schaffens verständlich zu 
machen — die Neuzeit vergleicht den Künstler mit Gott um das künst
lerische Schaffen zu heroisiren: es ist die Zeit in der der Künstler 
zum „Divino44 wird — ,,Средњи век беше навикао да пореди Бога 
с уметником да би објаснио природу божанског стварања — Нови 
век пореди уметника с божанством да би хероизовао уметничко 
стварање: то je време када уметник постаје Divino4*'.

ЗАКЉУЧАК

Код представа које су y европској књижевности имале тако 
дуг век и тако замршену историју као ова о песнику и његову ства- 
рању према и y идејама, тешко je потпуно поуздано разликовати 
између појединих варијаната. Ипак, чини ми ce, да y погледу Њего- 
шевих поређења песничког стварања с божјим можемо поуздано 
рећи ово: 1. Његошева поређења песничког стваралаштва и ствара- 
лаштва божјег почивају на изданцима платоничарских учења о 
Идејама према којима само божанство ствара Идеје y своме духу. 
2. То учење спојено je с учењем о анамнеси истог порекла и добро 
познатог платоничарској традицији кроз векове. 3. Ако посматрамо 
сва та поређења и остала места где Његош говори о ограниченостима
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и највећих песника (Л 1, 349), као и сећања човекова на преегзи- 
стенцију уопште (Л посв. 11 и др.), мора ce као битна црта Њ его 
шева погледа на песника, па према томе и поређења песничког и 
божјег стваралаштва, издвојити Његошево наглашавање ограни- 
чености песникова стваралаштва и непродуктивности песникових 
идеја y односу на стваралачке Идеје божанства. Том цртом ce 
Његошево поређење песничког стваралаштва с божјим чврсто 
везује за средњовековну традицију и учење о идејама по коме су 
идеје y духу уметника само некакве тобож-Идеје. Чини ми ce да 
je такво посматрање сведочанстава y целини њиховој оправдано и 
да нас води оном ставу који je y складу с учењима о мисли и души 
човековој што их налазимо y Лучи. За такво посматрање говори и 
чињеница да песме Мисао (1844), Тројица bac насамо (1844). Сјени 
А. Пушкина (1845) и Луча (1845) све припадају једном истом времену 
a y њима налазимо главна места о песнику и песничком стварању. 
4. Ако, међутим, Његошеве речи о песнику посматрамо изоловано, 
свако место за себе и независно од учења о души и анамнеси, онда 
видимо да ce само y неким од њих не помиње ограниченост песнич- 
ког твораштва, па само y тим случајевима добивамо утисак да 
Његош велича песника поређењем с богом y он<ш смислу како то 
одговара чововекој представи о генију. Несумњиво je да трагове 
романтичарског прослављања песничког стваралаштва можемо 
очекивати y делу Његошеву. Али ће ce одатле једино моћи извести 
закључак да Његош понекад, под утицајем оваквих ставова, запо- 
ставља нешто ону црту свога схватања песничког посла која je за 
то схватање, и за његово схватање о пореклу и природи душе 
уопште, карактеристична.

Чини ми ce стога да y погледима Његошевим на песничко 
стварање, барем y годинама 1844— 1845 када о томе предмету 
највише говори, романтичарско прослављање песника као творца 
има тек друго место и не чини суштину њихову. Притом треба 
имати на уму да je овде реч само о једној од оне две стране Њего- 
шева схватања песничког позива о којима говори В. Латковић 
СпЉарање 2, 1947, 114 ид. Овај испитивач с разлогом разликује 
два начина како je Његош приступао овоме питању: као мислилац 
Његош ce занима за порекло и природу песничког стварања и 
генија, као песник и родољуб занима ce за улогу књижевности 
y животу заједнице. Овом другом начину посматрања y Његоша 
посветио je већи део свога чланка В. Латковић и показао дубоку 
повезаност Његоша као песника с народом и народним животом. 
Ова друга страна питања о односу Његошеву према песничком 
позиву и песнику овде није био предмет испитивања, већ само она 
прва где ce ради о наслеђу и предању чији су корени y антици. 
Изнесени закључци показују да je као мислилац Његош песника 
сматрао блиским божанству, али да je песнику, као и сваком дру- 
гом човеку доделио место које песник као човек мора да има на 
основу учења о паду преегзистентне душе y заборав „блатне те- 
лесине“.
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Прво питање о песнику и поређењу његове активности с 
стваралаштвом божјим води нас питању божје „поезије“. Овде 
je боље прво просто побележити разлоге који говоре за и против 
тога да je Његош Бога представио као песника: 1. За постојање 
слике Бога као песника y Н>егоша говори, уствари, само реч „пое- 
зија“ чије je уобичајено значење y нас „песништво“, будући да 
Л. Посв. 169 ид. не може да ce схвати као колико толико јасно 
паралелисање или чак поређење божјег и песничког стваралаштва. 
2. Против постојања слике Бога-песника y Његоша говори више 
момената: а) Што ce нигде Бог не обележава као поета, песник, 
нити ce игде ма и најмањњм наговештајем упућује на „песничку * 
делатност божју, a реч „поезија“ творца може ce увек разумети 
као „стварање ‘ па за такво значење говори и хеленско ποίησις које 
ce као термин за стварање и створење јавља y делима црквених 
отаца. б) У Лучи, y којој ce о „поезији“ Бога говори, песничко je 
стваралаштво приказано y оним ограничењима која му намећу 
хришћански изданци платоничарских учења о анамнеси и паду 
душе y заборав материје. Стога аутономно и савршено божанско 
стварање не може да ce пореди с песниковим, нити Бог с песникОхМ. 
в) Песничко стварање je за Његоша према изданцима платоничар- 
ских учења стварање y идејама. Исто je и стварање Бога. Али раз- 
лика постоји y врсти Идеја и, што je овде важно, захваљујући хелен- 
ско-римској и старооријенталној традицији, Тимају Платонову и 
Староме зађету, божанство ce јавља као грађевинар, грнчар, вајар 
и сликар, па и ткач, али ми није познато да ce јавља y тој традицији 
игде слика Бога као песника, или да je неко забележио неку пара- 
лелу таквој претпостављеној представи Његошевој.

Разлози против претпоставке да ce y Његоша јавља слика 
Бога-песника су бројни. Међутим, како не могу да наведем при- 
мера за употребу речи гхоезија y значењу ..стварање“ било y нашој, 
било y руској, нарочито теолошкој књижевности, могу једино 
да сумњам треба ли заиста остати код досадањег тумачења П. 
Слијепчевића, који je забележио особену употребу речи поезкја 
y Његоша, али ипак говори о „Његошевој визији Бога као песника“ . 
Свакако ми ce чини да je било потребно рећи како ова тобожња 
„слика Бога-песника“ не налазк оправдања y Његошеву схватању 
о песничком твораштву и како долази до израза једино y употреби 
речи „поезија“, тако да би податак о употреби те речи y смислу 
5,стварање;4 y теолошкој литератури руској или нашој био довољан 
да je уклони потпуно из дела Његошева. То y сваком случају пока- 
зује да, ако je Његош можда и намерно употребио реч поезија y 
двоструком смислу „стварање-песништво“, нема места тврђењу 
како je Његошу слика Бога-песника била нарочито мила. Да je 
το био случај он би je колико толико изградио.
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ZUSAMMENFASSUNG

М. Flasar: DIE „GÖTTLICHE POESIE“ BEI P. P. NJEGO§

Das künstlerische Schaffen wird bei P. Petrovic Njegos im Sinne später Aus
läufer der platonischen Ideenlehre betrachtet und ist somit fest mit den Gesamtan
schauungen des Dichters und Denkers verwoben. Es ist jedoch eben diese Lehre in 
ihren, den mittelalterlichen Auffassungen am meisten entsprechenden Varianten, 
denen sich Njegos anschließt, keineswegs fähig als Grundlage einer Gleichsetzung des 
göttlichen und künstlerischen Schaffens zu dienen. Für ein singuläres Bild, in dem Gott 
als Dichter das All erschafft, spricht bei P. P. Njegos einzig und allein der Ausdruck 
„göttliche Poesie“ — wobei man aber immer ohne jede Mühe die griechische, der 
theologischen Literatur geläufige Bedeutung „Erschaffung“ (ποίησις) substituiren 
kann. Dagegen bietet diese Variante der Ideenlehre keine Erklärung für ein Gott- 
Dichter-Bild, das der europäischen Tradition sonst nicht eignet. Hätte der Dichter 
wirklich solch ein Bild im Sinne geführt, so wairde er es wohl auch in bestimmten 
Zügen ausgeführt haben.


