ХИ РОШИ ЈА МАСА КИ

УЗЛЕТ У КОСМОС
(уз јапански превод Његошеве Луче микрокозма)

Како је човек пао с Неба? Зашто је осуђен да проведе мучне дане на Земљи? Да би одгонетнуо ту тајну, песник, вођен својом душом, узлеће у космички простор, на Небо. Дочекује га анђео на кристалној оба ли и задивљеном
песнику показује небески свод и трон Божји. По наговору анђела, он се напи
воде из „извора сећања“. И шта му се онда откри?
Дело Луча микрокозма први је спев из трилогије црногорског песника
Петра II Петровића Његоша (1813–1851), написан у пролеће 1845, а објављен у
Београду у јесен исте године. Већ следеће, 1846, Његош завршава свој други
спев Горски вијенац (објављен у Бечу 1847), док је 1847. написао трећи, Лажни
цар Шћепан Мали (Трст, 1851). Те три године су најплоднији период у песниковом кратком животу. Његош је, додуше, још 1844. објавио запажене песме
Три дана у Трсту и Мисао, али, ако се пореди са претходним периодом, када
је током седам година објавио само десетак песама, ова ‘експлозија’ стваралачке активности заиста је импозантна.
У то време, световна и духовна власт у Црној Гори нису биле одвојене,
те је Његош (Радивоје Раде Томов), под именом Петар II Петровић, био и поглавар цркве и владар Црне Горе. Ословљавали су га владиком. Наследивши
на том положају свога стрица Петра I, који је преминуо 1830. године, бацио
се на тежак историјски задатак да се на темељу раштркане племенске заједнице изгради модерна, центра лизована држава. Лако можемо замислити да
је тај процес наила зио на отпор тадашњих племенских главара „кад јавни,
кад потајни, ал' трајни“ (Томановић 1896). А на међународном плану, стално
је био под притиском моћних, Аустроугарске и Отоманске империје, а често
га је оставља ла на цедилу и царска Русија, ‘заштитник’ Црне Горе. Године
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1843, Турци су оружјем отели два острва на Скадарском језеру – Врањину
и Лесандро, а Његошев покушај да их поврати пропао је, што га је веома
исцрпело. Постоји и извештај из 1845. да је бљувао крв, кашљуцао и стално
имао температу ру. У свом есеју Његош као трагични јунак косовске мисли,
нобеловац Иво Андрић цитира два опречна мишљења о томе како су те прилике утицале на Његошево стваралаштво. Владикин секретар Медаковић пише:
„Да се владика није толико бавио пјесништвом, он би још више добра урадио за Црногорце“, а његов биограф Ровињски тврди: „Напротив, он је писао
врло ма ло, будући непрестано заузет пословима народним.“ Ипак, „што је
најгоре, и једни и други имају право“, каже Андрић па закључује да је Његош
„и у овом као у свему осталом био разапет између две тешко помирљиве супротности које је требало мирити жртвом и одрицањем“ (Андрић 1981: 23–24).
Нама се, међутим, чини да су бриге владикине и муке владареве, ма колико
Његоша физички изну риле и омета ле му ствара лачке активности, истовремено и поста ле неисцрпним извором поезије, тиме што су усмериле његово
песничко занимање ка трагичној и јуначкој историји Црногораца и омогућиле му да сагледа зло притајено у дубини човекове душе. Дакле, седам јалових
година је, ипак, било припрема за плодне четири.
Спевовима из трилогије је заједничко то што су, у основи, написани у
истом метричком обрасцу, у јуначком десетерцу, традиционалном за српски
народ, али сваки од њих има своју посебност у теми и форми.
Са својих 2819 сти хова главног текста и 37 сти хова Посве те, Горски
вијенац је величанствен спев. Из мемоара савременика сазнајемо да га је сам
песник сматрао својим најбољим делом, али се и каснији истраживачи, углавном, слажу у оцени да је то велико дело, без премца у целој историји српске
књижевности. Дело има поднаслов Историческо собитије при свршетку
XVII вијека, и обрађује догађај познат као „истрага потурица“, који се, наводно, збио на крају XVII или на почетку XVIII века. Збивања која Његош опева,
међутим, нису историјске чињенице, него, пре свега, предање, догађај који
је народ преносио у облику епа и кроз који је изражавао своју тежњу ка слободи. О самом крвавом сукобу говори се тек у завршном чину, и то у виду
извештаја учесника у бици или гласника. Уместо да прати развој догађаја,
Његош гради драму трију главних јунака: народа и његових главара, који,
вођени идејом јунаштва и жељом за изласком из претешке стварности, траже
истребљење обраћеника; владике Данила, који са висине види да ље од осталих и кога брине претећа страхота братоубилачког сукоба, и старог игумана
Стефана, који мири ова два става, ука зујући на неминовност борбе. У том
оквиру, песник разрађује један битан појам, јунаштво, које Црногорци сматрају највећом врлином; даје преглед историје Црне Горе, која почиње од Немањића, династије средњовековне Србије; износи оштроумну критику три
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цивилизације, три света, који се сусрећу на црногорском тлу – католицизма,
исла ма и пра восла вља, и жи вописно осли ка ва ју нач ки, али при ми тивни
живот народа Црне Горе. Горски вијенац се понекад жанровски одређује као
историјска драма, како због његове теме тако и због утиска који на читаоце
оставља, а који произла зи из тога што се песник вешто служи поступцима
карактеристичним за грчку трагедију. Али то дело је пре велика поезија но
драма. Поезија са сложеном структу ром, у којој су, као венац, испреплетене
жанровски ра знолике песме − историјске, филозофске, народне (тужба лица
и сватовска песма), епске, лирске итд. Препору чујемо читаоцима овај спев
у преводу на јапански који су сачинили Ка зуо Танака и Хироши Јамасаки.
Лажни цар Шћепан Мали, трећи у низу Његошевих спевова, са своја
4104 стиха, јесте најопсежнији од свих, али је остао у сенци Горског вијенца.
Књижевни историчари нису му придава ли већи значај, јер у њему нема толико узвишених поетских изра за, који у виду великих монолога говоре о
универзалним идејама. Шћепан Мали је по обради теме ближи драмској форми: догађаји се развијају кроз дија логе. И формално, дело има на почетку
списак лица и подељено је на 5 чинова (дјејствије) и 54 слике (јавленије), што
ука зује на Његошев свесни напор да искорачи из епског света. Слично као
и код Горског вијенца, и овај спев носи поднаслов Историческо Збитије Осамнајестога Вијека. Али, историја овде више није она романтична историја,
оно колективно памћење народа, изражено јуначким епским песмама и предањима, већ стварна, забележена у историјским грађама. Његош је, у Предговору, сам написао да је, приликом посете Млецима 1847. године, три недеље копао „по свим угловима од архиве“ и исписао „што год се могло наћ
о чудноватом Шћепану и о другијем стварима односећи се Југословенства“,
напомињући да се „само у преданијама главна ствар садржава, а друге се ситнарије с дугијем временом губе“ (Целокупна дела 1984: 9–10). Главни јунак,
„чудновати Шћепан“, јесте историјска личност, која је сушта супротност јунацима Горског вијенца, што чувају име и образ и траже часну смрт. Он је
био вара лица који се лажно представљао као свргнути руски цар Петар III
и који се, стекавши тако наклоност народних маса, и домогао црногоског
трона. А био је кукавица који се сакривао чим би Турци кренули да нападну
Црну Гору. Појава лажног цара, међутим, узбуђеје велике силе, Русију, Млетачку републику и Отоманско царство, и иза зива међу народну пометњу.
Јован Деретић, у свом опсежном делу Историја српске књижевности, дефинише овај спев као „политичку комедију с елементима трагике, ироније,
гротеске“ (Деретић 2004: 654). То је дело које је наговештава ло нову могућност у развоју Његошеве књижевности, која је у Горском вујенцу остварила
синтезу класицизма и романтизма – могућ ност њеног померања из света
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метафизике ка реа лизму. Штета што је његова прерана смрт спречила да се
та могућност потпуно развиори.
Луча микрокозма је у трилогији по обиму најмањи спев. И сам Његош
га је назвао „малим дјелцем“. Подељен је на седам делова. А од уводне песме
насловљене са Посвећено Г. С. Милутиновићу (250 стихова), првог певања
(350), другог (320), трећег (340), четвртог (210), петог (510) па до последњег,
шестог певања (280), укупно има 2210 десетерачких стихова, сврстаних у
строфе од по десет. У спевовима Горски вијенац и Шћепан Мали, поред покушаја померања цезу ра и римовања у основним десетерачким стиховима,
коришћени су ра зноврсни метрички обрасци, као што су осмерац, по узору
на француски класицизам, шеснаестерац који подсећа на хексаметар грчкоримске класике, деветерац и дванаестерац српске народне поезије, док је
Луча микрокозма написана без тих и сличних новаторстава, већ доследно у
десетерцу, чистом народно-епском метричком обрасцу. Она је по садржају
религиозни и филозофски спев. Бави се стварањем космоса, као и падом и
спасењем човека, дакле, чисто метафизичким питањима. Ова чистота форме и садржаја, као и дубина изражених мисли, допринели су томе да Луча
микрокозма, као песничка творевина, добије још више на значају, тако да има
и књижевних критичара који је више цене од Горског вијенца.
Наслов Луча микрокозма тражи извесно објашњење, јер се у овом спеву
многе речи не односе само на конкретне ствари и појаве већ су им дата и
симболична значења. Реч микрокозам је грчког порекла и значи – човек. У
космосу који видимо, небеска тела се крећу кружно, одржавајући складне
односе међу собом, а човек се, као његов делић, на зива микрокозмом. Такву
представу Његош дугује платонизму. Космичким поретком влада божански
ум, а ту улогу код човака има његова душа. Његош у Лучи полази од поставке
о човековој преегзистенцији и развија тезу да је човек, као божански и бесмртни дух, као анђео, обитавао на Небу. Због приклањања Сатани у небеском рату, бива кажњен да падне на Земљу и буде затворен у тамници која
се зове тело. Иако је пао, њему су остављене неке анђеоске особине, као што
су слободна воља и бесмртност душе. Реч микрокозам не означава појавни
облик, већ ука зује на такву бит човекову. Из Божјег трона извире светлост,
осваја свет таме и ши ри своје царство. Испу њава све што је Бог створио и
даје му живот и покрет. И ду ша човекова обасијана је Божјом све тлошћу.
Другим речима, испуњена је Светим духом. Према томе, „луча микрокозма“
значи светлост Божја у човековој души, божанска искра, ду ховно биће које
неће изумрети с рушењем тела.
Главни јунак у првом и другом певању јесте песник, прецизније његова душа, која узлеће у небо. Његош је зове „идејом“ и „божанском искром“,
у чему се огледа утицај учења о идеји платонизма и неоплатонизма. Пошто
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је пропу товао огроманим небеским простором, песник разгледа небеску
равницу у пратњи анђела и описује је. У трећем певању дола зи до померања
тачке гледања: објективно, као да се одражавају у огледалу, развијају се призори небеског рата што се обнављају у глави песника пошто се напио воде из
„извора сећања“. Главни јунаци су сада Бог и Сатана. Њихова супростављеност се приказује тиме што свако од њих износи своју космогонију арханђелима Михаилу и Габријелу. Космогонија коју Његош представља разликује
се од Старог завета и ближа је старогрчкој филозофији. Најпре, према Божјем
иска зу, постоја ло је једном огромно мрачно царство. Бог пора зи оне који су
из тог мрака продрли у небеско поље, пламеном буре сажеже мрак и прошири границе светлости, те тако пробуди сунца и светове који су били заробљени у њему. То је процес стварања космоса. Бог тврди да једино он поседује
моћ стварања и зато је свемоћни владар над поретком космичког простора.
„Ја сам један који стварат могу / и који сам свемогућством вјенчан“ (III 45–46).
И открије арханђелима да Сатана припрема побуну. А Сатана, са друге стране,
каже да у стара времена таме није било, већ је цео космос био засут светлим
небеским телима. Свако од њих има ло је своје божанство као владаоца. Међутим, њих задеси „погубна судбина“, сруши се првобитно небо, настаде свет
таме и онај једини који слу чајно остаде приграби себи свемоћ. Пошто сам
ту тајну открио, рече Сатана, захтевам повратак у првобитно стање. „Иштем
владу да подијелимо / и небеса па ла воздвигнемо, / први закон да природи
дамо“ (IV 156–158). Тако је њихов сукоб неминован, као и крваве борбе на
Небу. То је тема за пето певање, где поражени Сатана са својом војском пада
у утробу ада, црног „шара“ који је Бог створио у ва зду ху од „неправде Сатанине душе“ (V 211). У односу на Бога и Сатану, трећи јунак, анђео Адам,
праотац људског рода, готово је неприметан. Адам се у побуни против Бога
придружује Сатани, намамљен обећањем највишег места на Небу после Бога
и Сатане, а затим издаје Сатану престрављен Божјем казном који је уснио. Ни
у првом ни у другом случају нема описа Адамовог унутрашњег конфликта.
Истакнути писац и књижевни критичар Исидора Секулић, која је позната
по успешној ана лизи Његошевих дела, ука зује на одсуство Адамовог монолога „који би показао драмски моменат његове одлуке да ратује против Бога,
који би изнео мотиве за ту одлуку“ (Деретић 2004: 638). То је, свакако, највећа слабост Луче микрокозма као драме. Али, ми верујемо да је Његош, тиме
што је разлог Адамовог чина свео на „Адамову лаковјерност грдну“ (III 277)
а не на његову слободну вољу, хтео унапред да да објашњење за бројне грехове и невоље људи на Земљи: прогон из раја, братоубиство Каиново, идолопоклонство итд. Његош ће све то поређати у виду препричавања старозаветних догађаја, и то у завршном делу шестог певања, када се поново помера
тачка гледања, када се песник, који се с Адамовим падањем вратио на Земљу,

335

поново јавља у првом лицу. Спев се завршава слављењем Спаситеља, Исуса
Христа.
Песма Посвећено Г. С. Милутиновићу јесте филозофски увод за спев,
и по дужини се може сматрати његовим равноправним саставним делом, а
никако уобичајном посветом. Почиње обраћањем „Да, свагда ми драги наставниче“ (П 1). У њој се поставља питање како човек има „двоструку колевку“
(П 23), и на Небу и на Земљи. Али, до одговора се не може доћи ни посматрањем природе, ни осматрањем небеских тела, ни проучавањем класике. Зато,
песник пушта своју душу да узлети и да тражи одговор у оном свету, на Небу.
„Овога су у гробу кључеви“ (П 30). Бог ће само песнику открити свету тајну.
Значајно је то што је уводна песма посвећена српском песнику Сими Милутиновићу Сарајлији (1791–1847). Он је 1827. године дошао на Цетиње, јер га
је владика Петар I именовао за учитеља младог Радета Томова. Тада је већ
био познати песник, који је иза себе имао објављене значајне књиге, као што
је еп Сербијанка (1826), његово главно дело, и збирка лирских песама Зорица
(1827). На Цетињу је био 1830. када је Петар I преминуо, а Раде Томов устоличен за владара Црне Горе као Петар II Петровић, и тек следеће године се
вратио у Београд. Није нам сасвим јасно каква је била његова педагошка
активност, јер није било ни уџбеника ни програма. Али је Милутиновић, изгледа, био изузетно обдарен и привлачан као учитељ и подужи је списак песника којима је баш сусрет с њим био прекретница за нагли песнички успон.
Сматра се да је Милутиновић младом Радету отворио широке видике за књижевност, фи лозофију, религију и историју и извршио пресудан утицај на
формирање песника Његоша. А овај га је до краја живота сматрао својим
учитељем и поводом његове смрти написао песму Спровод праху С. Милутиновића. Милутиновић је Његошу први указао на могућност да се досегне хомеровски свет путем јуначког десетерца и показао важност гномских стихова.
Милутиновићев историјски еп Сербијанка, који описује догађаје из Првог
српског устанка, чији је сам био учесник, првобитно се звао Србијада. Јован
Деретић каже да му је непосредни узор био Росијада песника руског класицизма Хераскова, али да је имао пред очима Хомерову Илијаду као да леки
узор (Деретић 2004: 591). Милутиновићев генијални ученик ће, двадесет година касније, својим Горским вијенцем досећи ону уметничку висину какву
учитељ није никад успео. Али за предмет коментара о Лучи микрикозма, занимљивије су Милутиновићеве мисаоне и космичке песме. Јер, према казивању
Јована Деретића, у тим песмама, испеваним у јуначком десетерцу, осликан
је песник који стреми вишим, духовним вредностима уместо овоземаљским,
који, с упереним погледом на ноћно небо, настоји да прочита вишу поруку
из игре звезда и Месеца, и чија мисао слободно лети по космосу, око Сунца,
Месеца и звезда, и на крају доспева до самог Бога. У њима су изражена ори-
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гинална виђења „о постању и устројству космоса, положају човека у њему,
односу ду ховног и материјалног, делова и целине, човека и Бога“ (Деретић
2004: 590). У њима су већ присутне идеје и слике, као и израз „општег творца
искра“, које ће касније Његош развити у Лучи микрокозма. Мало је вероватно
да је млади Раде Томов, дечак од петнаест, шеснаест година, иако генија лан,
још онда схватао учитељев песнички свет у потпуности, али је посве природно што је Његош пожелео да се најпре обрати свом наставнику, када су касније те идеје криста лисане у спеву Луча микрокозма.
Његошев секретар Медаковић у својим мемоарима пише да је владика
радио на овом делу „уз часни пост и за шест недјеља не пушташе никога к
себи до мене“ (П. П. Његош: последњи владајући владика црногорски, Нови
Сад, 1882, стр. VIII). А сам Његош је у писму Сими Милутиновићу у Београду написао да је рад на Лучи микрокозма трајао „четири прве неђеље часнога
и великога поста“ (Целокупна дела 1984: 124). У сваком случају, нема сумње
да је песник Лучу микрокозма написао у једном даху, „у некој ватри“, како
каже Никола Банашевић у Белешци о Лучи микрокозма (Целокупна дела 1984:
318). Медаковић сведочи да „дјело Луча микрокозма бјеше владици најмилије“
(стр. VIII). И заиста, Његош, у помену том писму, моли Ми лу тинови ћа да
буде коректор и даје исцрпна упуства: да књига приликом штампе буде лепо
опремљена, да се користи ква литетан папир, да буде илустрована адекватним вињетом, да се штампа само двадесет стихова по страници итд.
Чињеница да је Луча микрокозма написана у кратком периоду, у једном
даху, говори, са друге стране, да су идеје за њу у песнику дуго са зрева ле. У
свом тестаменту, који је Андрић оценио да је „сам за себе једно јединствено
дело, као круна Његошевог живота и стварања“ (Андрић 1981: 32), Његош
пише: „Слава тебје пока завшему нам свјет! Хва ла ти господи јер си ме на
бријегу једног твојега свијета, дивног сунца благоволио напојити. Хва ла ти
господи, јер си ме на земљи над милионима и душом и тијелом украсио, колико ме је од мога ђетињства твоје непостиживо величанство топило у химне,
у химне божанствене радости, удивљенија и велељепоте твоје, толико сам
бједну судбину људску са ужасом расматрао и оплакивао.“ Као што се види
из наведенога, главна тема Луче микрокозма, „бједна судбина људска“, односно космичка судбина човека, заокупља ла је Његоша од младих дана. Често
се враћао тој истој теми у својим песмама, као што су Црногорац к свемогућем
Богу (1833) и Мисао (1844).
Два путовања у Русију (1833. и 1837) представљала су велике прекретнице у Његошовом књижевном животу и, чини нам се, допринела су сазревању
идеја за овај спев. На првом путовању Његош је упознао руски класицизам
и донео кући мноштво књига, међу којима су били руски препеви античких
песника Хомера, Пин дара, Софокла и Верги лија, као и Мил тоновог спева
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Изгубљени рај. Обавештавајући Вука Караџића у Бечу, писмом из Петрограда, да има Хомера на руском језику, Његош изјављује: „Српски је Хомер у
народној поезији“ (Целокупна дела 1984: 43). Пошто је превео прво певање
Илијаде, могао је да се увери у могућност опевања хомеровског света формом српског јуначког епа, на шта му је његов учитељ Милутиновић раније
ука зивао. Лако је претпоставити да му је Изгубљени рај, који обрађује прогон Адама и Еве из раја, била непосредна инспирација за писање спева с
главном темом пада човека. Заиста, многи истраживачи сматрају да је тако,
и утврђивање сличности и разлика између та два спева и јесте један од предмета ‘његошологије’. У свом другом боравку у Русији, Његош долази у додир
с романтичарским књи жевним струјама у Русији и све ту. Упознаје се са
делима Александра Пушкина према коме иска зује велико поштовање. Учи
француски да би читао Игоа, Ламартина и друге француске романтичаре.
Ламартин се сматра првим француским романтичарем и има више мистичних и религиознких песама, као што су Песничке медитације (1820), Песничке
и религиозне хармоније (1830), спев Жослeн (1836) и Пад једног анђела (1838).
Године 1832. пропутовао је Србију после Првог српског устанка и своје утиске је с пуно топлине забележио у путопису Пут на Исток (1835). У Његошевој бележници на ла зи се велики број Ламартинових стихова, у којима неки
истраживачи виде сличност са појединим мотивима из Луче микрокозма.
„Његош није тематски ра зноврстан“, каже Деретић и тврди да „у његовој поезији доминирају две велике теме: космичка судбина човека и историјска судбина Црне Горе“ (Деретић 2004: 625). Првој теми припада Луча
микрокозма, док другу представљају Горски вијенац и Лажни цар Шћепан
Мали. Може се рећи да је Његош као владика-песник писао религиозне песме,
а као владалац-песник историјске драме. „Но, та поларизација, споља толико
изразита, изнутра се... у великој мери неутрализује“, каже Деретић (Деретић
2004: 626). Има случајева, као у Горском вијенцу, када космогонија продире
у историјске теме, али и случајева, као у Лучи микрокозма, када се на чисто
метафизичким питањима одражавају проблеми из реалног живота, на пример, очајничка борба са Османлијским царством или побу не племенских
главара. И једна и друга тема, међутим, код Његоша извиру из истог извора,
из једне једине мисли, коју је Андрић, у свом наведеном раду о Његошу, назвао „косовска мисао“. „У Његошевом књижевном делу, фатални знак косовске судбине свуда је присутан, и онда кад песник не говори о њему, јер њиме
је условљено цело поетско дело Његошево“, каже Андрић (Андрић 1981: 24).
О „косовској мисли“ смо ближе писали у уводном коментару Горског вијенца,
те нећемо то овде поновити. Једном речју, ми је схватамо као поглед на историју по коме је Косовски бој из 1389. године размеђа у историјском току. На
Видовдан, тог судбоносног петнаестог јуна (или 28. јуна по новом календару),
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на Косову, на тој колевци средњовековног српског царства, српски витезови,
на челу са кнезом Ла заром, борили су се храбро с надмоћном османлијском
силом, и јуначки положили животе. Подвиг Милоша Обилића на косовском
бојишту и издаја Вука Бранковића, сећање на славу царства српског које се
распа ло, вера у бесмртни живот у небеском царству, обећан јунацима који
полажу своје животе да би сачува ли име народа и прадедовску веру... То су
елементи садржани у „косовској мисли“, преношеној са колена на колено као
народно предање. Још једном ћемо цитирати Андрића: „Уоста лом, Горски
вијенац као и Шћепан Мали искључиво су и постављени у службу косовске
мисли. Па и сама Луча микрокозма, иако сва од метафизичких преокупација,
није без везе са њоме преко подсвесних алузија и ана логија. Са својом борбом, и то ратничком борбом, између зла и добра, са привременим човековим
ропством злу и неправди, са неугаслом мисли о ранијем светлом царству и
најпосле са надом и вером у избављење, дола зи нам понекад, док је читамо,
као прототип косовске судбине Његошеве“ (Андрић 1981: 24).
Ру копис Луче микрокозма је изгубљен, и досада је штампано више
издања с редакторским интервенцијама на основу првог издања. Овај превод
на јапански се, у првом реду, ослања на текст Луче микрикозма, објављен у
књизи трећој Целокупних дела Петра II Петровића Његоша (Целокупна дела
1984), као и на издање Црногорске академије наука и умјетности из 2004. и
Његошеве задужбине из 2002.
Рад на превођењу Луче микрокозма на јапански започели смо Ка зуо
Танака и ја 2003. године, недуго после завршетка превода Горског вијенца,
и то на Танакину иницијативу. Одлучили смо да се и овога пута држимо начела којима смо се ру ководи ли у превођењу Горског вијенца, а то су: да се
српски десетерац преводи у четрнаестерац, да превод буде „стих за стих“ и
да нам језик буде старојапански из оног времена када је Његош живео и стварао. Као у слу чају са Горским вијенцем, ставили смо поднаслов на почетку
сваког певања, по узору на енглески превод (The Ray of the Microcosm, превео Жика Рад. Првуловић). Поднаслови су у загради < >, у горњем десном
углу на почетној страни сваког певања, а нема их у оригина лу. Речи и стихове којима су потребне напомене преводиоца, означили смо знаком *, а све
смо напомене поређа ли после шестог певања, на крају књиге. Танака је израдио прву верзију превода, коју сам ја да ље обрадио. Танака је разматрао
ту верзију и уносио побољшања. Понављали смо тај поступак и наш рукопис
је више пута путовао између Токија и Београда. Кад год сам ишао у Токио,
обавезно смо се састаја ли и у четири ока разматра ли спорна места, да бисмо
заједнички дошли до најбољих решења. Рад је био настављен и пошто се
Танака озбиљно разболео и био, у зиму 2005, подвргнут операцији. Првобитна замисао да Танака у основи напише уводни коментар, и да ја, Јамасаки,
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саставим напомене, није могла да се оствари, тако сам и овај уводни коментар, на крају, написао сам, на основу материја ла које је Танака прикупљао.
Што се тиче садржаја уводног коментара, Танака ми је у писму од 13.
октобра 2006. године изнео своју концепцију – да се претече Његошевог мистицизма траже у немачком романтизму и да је песников учитељ Сима Милутиновић одиграо значајну посредничку улогу. „То ће бити нешто ново с
моје стране, нешто што недостаје код југословенских истраживача“, написао
је Танака. Истраживачи из Југославије, као нпр. Јован Деретић, склони су да
на Његоша гледају као на изузетну појаву у односу на главну струју у српској
књижевности у то време, која је била под преовлађујућим утицем немачког
романтизма. Његош јесте високо уздигнут и јединствен споменик у историји
српске књижевности, на кога се гледа с великим поштовањем, али се не може
сматрати „као пола зна тачка у књижевном стварању у наредним епохама“
(Деретић 2004: 655). Његошева књижевност се не доводи, ни посредно, у
везу са немачким романтизмом. Док се као извор Његошевог мистицизма
помиње широки спектар античких и хришћанских мислилаца, од платониста и неоплатониста до Оригена и гностика, као и манихеиста, не посвећује се већа пажња, на наше чуђење, непоредном утицају песниковог учитења
Милутиновића. Такво стање је навело Танаку на размишљање, па је желео
бар да покрене то питање.
Милутиновић је рано почео да се бави поезијом и још 1816. године је
писао лирске песме романтичарског духа. И песме с космичким и масаоним
садржајем настаја ле су у то време. Године 1825. је отпутовао у Немачку и
сусрео се с Гетеом, коме је пока зао рукопис Сербијанке, а велики немачки
песник му је препору чио да се дело преведе на немачки. Сасвим је извесно
да се Милутиновић током боравка у Немачкој добро упознао са најновијим
струјањима немачког роматизма и да је та своја искуства пренео младом
Његошу, кад је две године касније дошао на Цетиње. Али, нисмо још нашли
податке који би Милутиновићев мистицизам повеза ли с немачким романтизмом. Да би се поткрепи ла Танакина претпоставка, неопходно је да ље
истраживање.
Кад ми је Танака предложио да наставимо наш заједнички преводилачки подухват по завршетку седмогодишњег рада на Горском вијенцу и да нови
предмет буде Луча микрокозма, која је и језички и мисаоно сложенија песничка творевина, ука зао сам му на огромне тешкоће које нас чекају на путу до
коначног ци ља, говорећи у ша ли: „Када смо преводи ли Горски вијенац,
терао си ме на Ловћен, као на исходиште спева, сада хоћеш да ме одведеш
у космос!“ Као што сам се прибојавао, рад на превођењу Луче микрокозма
се одужио и трајао четири дуге године. Не дочекавши штампање књиге, Танака је марта 2007. године, сам отпутовао у космос. Слава му.
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На крају, желим, у Танакино и своје име, да изра зим најлепшу захвалност академицима Александру Младеновићу и Слободану Томовићу, који
су нам помогли својим драгоценим саветима, као и господину Николи Дамјановићу, председнику Управног одбора Његошеве задужбине, који је све учинио да би ово јапанско издање Луче микрокозма угледа ло светлост дана.
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