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ХИ РО ШИ ЈА МА СА КИ

УЗ ЛЕТ У КО СМОС
(уз ја пан ски пре вод Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма)

Ка ко је чо век пао с Не ба? За што је осу ђен да про ве де муч не да не на Зе-
мљи? Да би од го нет нуо ту тај ну, пе сник, во ђен сво јом ду шом, уз ле ће у ко смич-
ки про стор, на Не бо. До че ку је га ан ђео на кри стал ној оба ли и за ди вље ном 
пе сни ку по ка зу је не бе ски свод и трон Бож ји. По на го во ру ан ђе ла, он се на пи 
во де из „из во ра се ћа ња“. И шта му се он да от кри?

Де ло Лу ча ми кро ко зма пр ви је спев из три ло ги је цр но гор ског пе сни ка 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (1813–1851), на пи сан у про ле ће 1845, а об ја вљен у 
Бе о гра ду у је сен исте го ди не. Већ сле де ће, 1846, Ње гош за вр ша ва свој дру ги 
спев Гор ски ви је нац (об ја вљен у Бе чу 1847), док је 1847. на пи сао тре ћи, Ла жни 
цар Шће пан Ма ли (Трст, 1851). Те три го ди не су нај плод ни ји пе ри од у пе сни-
ко вом крат ком жи во ту. Ње гош је, до ду ше, још 1844. об ја вио за па же не пе сме 
Три да на у Тр сту и Ми сао, али, ако се по ре ди са прет ход ним пе ри о дом, ка да 
је то ком се дам го ди на об ја вио са мо де се так пе са ма, ова ‘екс пло зи ја’ ства ра-
лач ке ак тив но сти за и ста је им по зант на.

У то вре ме, све тов на и ду хов на власт у Цр ној Го ри ни су би ле одво је не, 
те је Ње гош (Ра ди во је Ра де То мов), под име ном Пе тар II Пе тро вић, био и по-
гла вар цр кве и вла дар Цр не Го ре. Осло вља ва ли су га вла ди ком. На сле див ши 
на том по ло жа ју сво га стри ца Пе тра I, ко ји је пре ми нуо 1830. го ди не, ба цио 
се на те жак исто риј ски за да так да се на те ме љу ра штр ка не пле мен ске за јед-
ни це из гра ди мо дер на, цен тра ли зо ва на др жа ва. Ла ко мо же мо за ми сли ти да 
је тај про цес на и ла зио на от пор та да шњих пле мен ских гла ва ра „кад јав ни, 
кад по тај ни, ал' трај ни“ (То ма но вић 1896). А на ме ђу на род ном пла ну, стал но 
је био под при ти ском моћ них, Ау стро у гар ске и Ото ман ске им пе ри је, а че сто 
га је оста вља ла на це ди лу и цар ска Ру си ја, ‘за штит ник’ Цр не Го ре. Го ди не 
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1843, Тур ци су оруж јем оте ли два остр ва на Ска дар ском је зе ру – Вра њи ну 
и Ле сан дро, а Ње го шев по ку шај да их по вра ти про пао је, што га је ве о ма 
ис цр пе ло. По сто ји и из ве штај из 1845. да је бљу вао крв, ка шљу цао и стал но 
имао тем пе ра ту ру. У свом есе ју Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли, 
но бе ло вац Иво Ан дрић ци ти ра два опреч на ми шље ња о то ме ка ко су те при-
ли ке ути ца ле на Ње го ше во ства ра ла штво. Вла ди кин се кре тар Ме да ко вић пи ше: 
„Да се вла ди ка ни је то ли ко ба вио пје сни штвом, он би још ви ше до бра ура-
дио за Цр но гор це“, а ње гов би о граф Ро вињ ски твр ди: „На про тив, он је пи сао 
вр ло ма ло, бу ду ћи не пре ста но за у зет по сло ви ма на род ним.“ Ипак, „што је 
нај го ре, и јед ни и дру ги има ју пра во“, ка же Ан дрић па за кљу чу је да је Ње гош 
„и у овом као у све му оста лом био ра за пет из ме ђу две те шко по мир љи ве су-
прот но сти ко је је тре ба ло ми ри ти жр твом и од ри ца њем“ (Ан дрић 1981: 23–24). 
На ма се, ме ђу тим, чи ни да су бри ге вла ди ки не и му ке вла да ре ве, ма ко ли ко 
Ње го ша фи зич ки из ну ри ле и оме та ле му ства ра лач ке ак тив но сти, исто вре-
ме но и по ста ле не ис црп ним из во ром по е зи је, ти ме што су усме ри ле ње го во 
пе снич ко за ни ма ње ка тра гич ној и ју нач кој исто ри ји Цр но го ра ца и омо гу ћи-
ле му да са гле да зло при та је но у ду би ни чо ве ко ве ду ше. Да кле, се дам ја ло вих 
го ди на је, ипак, би ло при пре ма за плод не че ти ри.

Спе во ви ма из три ло ги је је за јед нич ко то што су, у осно ви, на пи са ни у 
истом ме трич ком обра сцу, у ју нач ком де се те р цу, тра ди ци о нал ном за срп ски 
на род, али сва ки од њих има сво ју по себ ност у те ми и фор ми.

Са сво јих 2819 сти хо ва глав ног тек ста и 37 сти хо ва По све те, Гор ски 
ви је нац је ве ли чан ствен спев. Из ме мо а ра са вре ме ни ка са зна је мо да га је сам 
пе сник сма трао сво јим нај бо љим де лом, али се и ка сни ји ис тра жи ва чи, углав-
ном, сла жу у оце ни да је то ве ли ко де ло, без прем ца у це лој исто ри ји срп ске 
књи жев но сти. Де ло има под на слов Исто ри че ско со би ти је при свр шет ку 
XVII ви је ка, и об ра ђу је до га ђај по знат као „ис тра га по ту ри ца“, ко ји се, на вод-
но, збио на кра ју XVII или на по чет ку XVI II ве ка. Зби ва ња ко ја Ње гош опе ва, 
ме ђу тим, ни су исто риј ске чи ње ни це, не го, пре све га, пре да ње, до га ђај ко ји 
је на род пре но сио у об ли ку епа и кроз ко ји је из ра жа вао сво ју те жњу ка сло-
бо ди. О са мом кр ва вом су ко бу го во ри се тек у за вр шном чи ну, и то у ви ду 
из ве шта ја уче сни ка у би ци или гла сни ка. Уме сто да пра ти раз вој до га ђа ја, 
Ње гош гра ди дра му три ју глав них ју на ка: на ро да и ње го вих гла ва ра, ко ји, 
во ђе ни иде јом ју на штва и же љом за из ла ском из пре те шке ствар но сти, тра же 
ис тре бље ње обра ће ни ка; вла ди ке Да ни ла, ко ји са ви си не ви ди да ље од оста-
лих и ко га бри не пре те ћа стра хо та бра то у би лач ког су ко ба, и ста рог игу ма на 
Сте фа на, ко ји ми ри ова два ста ва, ука зу ју ћи на не ми нов ност бор бе. У том 
окви ру, пе сник раз ра ђу је је дан би тан по јам, ју на штво, ко је Цр но гор ци сма-
тра ју нај ве ћом вр ли ном; да је пре глед исто ри је Цр не Го ре, ко ја по чи ње од Не-
ма њи ћа, ди на сти је сред њо ве ков не Ср би је; из но си оштро ум ну кри ти ку три 
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ци ви ли за ци је, три све та, ко ји се су сре ћу на цр но гор ском тлу – ка то ли ци зма, 
исла ма и пра во сла вља, и жи во пи сно осли ка ва ју нач ки, али при ми тив ни 
жи вот на ро да Цр не Го ре. Гор ски ви је нац се по не кад жан ров ски од ре ђу је као 
исто риј ска дра ма, ка ко због ње го ве те ме та ко и због ути ска ко ји на чи та о це 
оста вља, а ко ји про из ла зи из то га што се пе сник ве што слу жи по ступ ци ма 
ка рак те ри стич ним за грч ку тра ге ди ју. Али то де ло је пре ве ли ка по е зи ја но 
дра ма. По е зи ја са сло же ном струк ту ром, у ко јој су, као ве нац, ис пре пле те не 
жан ров ски ра зно ли ке пе сме − исто риј ске, фи ло зоф ске, на род не (ту жба ли ца 
и сва тов ска пе сма), еп ске, лир ске итд. Пре по ру чу је мо чи та о ци ма овај спев 
у пре во ду на ја пан ски ко ји су са чи ни ли Ка зуо Та на ка и Хи ро ши Ја ма са ки.

Ла жни цар Шће пан Ма ли, тре ћи у ни зу Ње го ше вих спе во ва, са сво ја 
4104 сти ха, је сте нај оп се жни ји од свих, али је остао у сен ци Гор ског ви јен ца. 
Књи жев ни исто ри ча ри ни су му при да ва ли ве ћи зна чај, јер у ње му не ма то-
ли ко уз ви ше них по ет ских из ра за, ко ји у ви ду ве ли ких мо но ло га го во ре о 
уни вер зал ним иде ја ма. Шће пан Ма ли је по об ра ди те ме бли жи драм ској фор-
ми: до га ђа ји се раз ви ја ју кроз ди ја ло ге. И фор мал но, де ло има на по чет ку 
спи сак ли ца и по де ље но је на 5 чи но ва (дјеј стви је) и 54 сли ке (ја вле ни је), што 
ука зу је на Ње го шев све сни на пор да ис ко ра чи из еп ског све та. Слич но као 
и код Гор ског ви јен ца, и овај спев но си под на слов Исто ри че ско Зби ти је Осам-
на је сто га Ви је ка. Али, исто ри ја ов де ви ше ни је она ро ман тич на исто ри ја, 
оно ко лек тив но пам ће ње на ро да, из ра же но ју нач ким еп ским пе сма ма и пре-
да њи ма, већ ствар на, за бе ле же на у исто риј ским гра ђа ма. Ње гош је, у Пред-
го во ру, сам на пи сао да је, при ли ком по се те Мле ци ма 1847. го ди не, три не-
де ље ко пао „по свим угло ви ма од ар хи ве“ и ис пи сао „што год се мо гло наћ 
о чуд но ва том Шће па ну и о дру ги јем ства ри ма од но се ћи се Ју го сло вен ства“, 
на по ми њу ћи да се „са мо у пре да ни ја ма глав на ствар са др жа ва, а дру ге се сит-
на ри је с ду ги јем вре ме ном гу бе“ (Це ло куп на де ла 1984: 9–10). Глав ни ју нак, 
„чуд но ва ти Шће пан“, је сте исто риј ска лич ност, ко ја је су шта су прот ност ју-
на ци ма Гор ског ви јен ца, што чу ва ју име и образ и тра же ча сну смрт. Он је 
био ва ра ли ца ко ји се ла жно пред ста вљао као сврг ну ти ру ски цар Пе тар III 
и ко ји се, сте кав ши та ко на кло ност на род них ма са, и до мо гао цр но го ског 
тро на. А био је ку ка ви ца ко ји се са кри вао чим би Тур ци кре ну ли да на пад ну 
Цр ну Го ру. По ја ва ла жног ца ра, ме ђу тим, уз бу ђе је ве ли ке си ле, Ру си ју, Мле-
тач ку ре пу бли ку и Ото ман ско цар ство, и иза зи ва ме ђу на род ну по мет њу. 
Јо ван Де ре тић, у свом оп се жном де лу Исто ри ја срп ске књи жев но сти, де-
фи ни ше овај спев као „по ли тич ку ко ме ди ју с еле мен ти ма тра ги ке, иро ни је, 
гро те ске“ (Де ре тић 2004: 654). То је де ло ко је је на го ве шта ва ло но ву мо гућ-
ност у раз во ју Ње го ше ве књи жев но сти, ко ја је у Гор ском ву јен цу оства ри ла 
син те зу кла си ци зма и ро ман ти зма – мо гућ ност ње ног по ме ра ња из све та 
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ме та фи зи ке ка ре а ли зму. Ште та што је ње го ва пре ра на смрт спре чи ла да се 
та мо гућ ност пот пу но раз ви о ри.

Лу ча ми кро ко зма је у три ло ги ји по оби му нај ма њи спев. И сам Ње гош 
га је на звао „ма лим дјел цем“. По де љен је на се дам де ло ва. А од увод не пе сме 
на сло вље не са По све ће но Г. С. Ми лу ти но ви ћу (250 сти хо ва), пр вог пе ва ња 
(350), дру гог (320), тре ћег (340), че твр тог (210), пе тог (510) па до по след њег, 
ше стог пе ва ња (280), укуп но има 2210 де се те рач ких сти хо ва, свр ста них у 
стро фе од по де сет. У спе во ви ма Гор ски ви је нац и Шће пан Ма ли, по ред по-
ку ша ја по ме ра ња це зу ра и ри мо ва ња у основ ним де се те рач ким сти хо ви ма, 
ко ри шће ни су ра зно вр сни ме трич ки обра сци, као што су осме рац, по узо ру 
на фран цу ски кла си ци зам, ше сна е сте рац ко ји под се ћа на хек са ме тар грч ко-
рим ске кла си ке, де ве те рац и два на е сте рац срп ске на род не по е зи је, док је 
Лу ча ми кро ко зма на пи са на без тих и слич них но ва тор ста ва, већ до след но у 
де се тер цу, чи стом на род но-еп ском ме трич ком обра сцу. Она је по са др жа ју 
ре ли ги о зни и фи ло зоф ски спев. Ба ви се ства ра њем ко смо са, као и па дом и 
спа се њем чо ве ка, да кле, чи сто ме та фи зич ким пи та њи ма. Ова чи сто та фор-
ме и са др жа ја, као и ду би на из ра же них ми сли, до при не ли су то ме да Лу ча 
ми кро ко зма, као пе снич ка тво ре ви на, до би је још ви ше на зна ча ју, та ко да има 
и књи жев них кри ти ча ра ко ји је ви ше це не од Гор ског ви јен ца.

На слов Лу ча ми кро ко зма тра жи из ве сно об ја шње ње, јер се у овом спе ву 
мно ге ре чи не од но се са мо на кон крет не ства ри и по ја ве већ су им да та и 
сим бо лич на зна че ња. Реч ми кро ко зам је грч ког по ре кла и зна чи – чо век. У 
ко смо су ко ји ви ди мо, не бе ска те ла се кре ћу кру жно, одр жа ва ју ћи склад не 
од но се ме ђу со бом, а чо век се, као ње гов де лић, на зи ва ми кро ко змом. Та кву 
пред ста ву Ње гош ду гу је пла то ни зму. Ко смич ким по рет ком вла да бо жан ски 
ум, а ту уло гу код чо ва ка има ње го ва ду ша. Ње гош у Лу чи по ла зи од по став ке 
о чо ве ко вој пре ег зи стен ци ји и раз ви ја те зу да је чо век, као бо жан ски и бе-
смрт ни дух, као ан ђео, оби та вао на Не бу. Због при кла ња ња Са та ни у не бе-
ском ра ту, би ва ка жњен да пад не на Зе мљу и бу де за тво рен у там ни ци ко ја 
се зо ве те ло. Иа ко је пао, ње му су оста вље не не ке ан ђе о ске осо би не, као што 
су сло бод на во ља и бе смрт ност ду ше. Реч ми кро ко зам не озна ча ва по јав ни 
об лик, већ ука зу је на та кву бит чо ве ко ву. Из Бож јег тро на из ви ре све тлост, 
осва ја свет та ме и ши ри сво је цар ство. Ис пу ња ва све што је Бог ство рио и 
да је му жи вот и по крет. И ду ша чо ве ко ва оба си ја на је Бож јом све тло шћу. 
Дру гим ре чи ма, ис пу ње на је Све тим ду хом. Пре ма то ме, „лу ча ми кро ко зма“ 
зна чи све тлост Бож ја у чо ве ко вој ду ши, бо жан ска искра, ду хов но би ће ко је 
не ће из у мре ти с ру ше њем те ла.

Глав ни ју нак у пр вом и дру гом пе ва њу је сте пе сник, пре ци зни је ње го-
ва ду ша, ко ја уз ле ће у не бо. Ње гош је зо ве „иде јом“ и „бо жан ском искром“, 
у че му се огле да ути цај уче ња о иде ји пла то ни зма и нео пла то ни зма. По што 
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је про пу то вао огро ма ним не бе ским про сто ром, пе сник раз гле да не бе ску 
рав ни цу у прат њи ан ђе ла и опи су је је. У тре ћем пе ва њу до ла зи до по ме ра ња 
тач ке гле да ња: објек тив но, као да се од ра жа ва ју у огле да лу, раз ви ја ју се при-
зо ри не бе ског ра та што се об на вља ју у гла ви пе сни ка по што се на пио во де из 
„из во ра се ћа ња“. Глав ни ју на ци су са да Бог и Са та на. Њи хо ва су про ста вље-
ност се при ка зу је ти ме што сва ко од њих из но си сво ју ко смо го ни ју ар хан ђе-
ли ма Ми ха и лу и Га бри је лу. Ко смо го ни ја ко ју Ње гош пред ста вља раз ли ку је 
се од Ста рог за ве та и бли жа је ста ро грч кој фи ло зо фи ји. Нај пре, пре ма Бож јем 
ис ка зу, по сто ја ло је јед ном огром но мрач но цар ство. Бог по ра зи оне ко ји су 
из тог мра ка про др ли у не бе ско по ље, пла ме ном бу ре са же же мрак и про ши-
ри гра ни це све тло сти, те та ко про бу ди сун ца и све то ве ко ји су би ли за ро бље-
ни у ње му. То је про цес ства ра ња ко смо са. Бог твр ди да је ди но он по се ду је 
моћ ства ра ња и за то је све моћ ни вла дар над по рет ком ко смич ког про сто ра. 
„Ја сам је дан ко ји ства рат мо гу / и ко ји сам све мо гућ ством вјен чан“ (III 45–46). 
И от кри је ар хан ђе ли ма да Са та на при пре ма по бу ну. А Са та на, са дру ге стра не, 
ка же да у ста ра вре ме на та ме ни је би ло, већ је цео ко смос био за сут све тлим 
не бе ским те ли ма. Сва ко од њих има ло је сво је бо жан ство као вла да о ца. Ме-
ђу тим, њих за де си „по губ на суд би на“, сру ши се пр во бит но не бо, на ста де свет 
та ме и онај је ди ни ко ји слу чај но оста де при гра би се би све моћ. По што сам 
ту тај ну от крио, ре че Са та на, зах те вам по вра так у пр во бит но ста ње. „Иштем 
вла ду да по ди је ли мо / и не бе са па ла во здвиг не мо, / пр ви за кон да при ро ди 
да мо“ (IV 156–158). Та ко је њи хов су коб не ми но ван, као и кр ва ве бор бе на 
Не бу. То је те ма за пе то пе ва ње, где по ра же ни Са та на са сво јом вој ском па да 
у утро бу ада, цр ног „ша ра“ ко ји је Бог ство рио у ва зду ху од „не прав де Са-
та ни не ду ше“ (V 211). У од но су на Бо га и Са та ну, тре ћи ју нак, ан ђео Адам, 
пра о тац људ ског ро да, го то во је не при ме тан. Адам се у по бу ни про тив Бо га 
при дру жу је Са та ни, на ма мљен обе ћа њем нај ви шег ме ста на Не бу по сле Бо га 
и Са та не, а за тим из да је Са та ну пре стра вљен Бож јем ка зном ко ји је уснио. Ни 
у пр вом ни у дру гом слу ча ју не ма опи са Ада мо вог уну тра шњег кон флик та. 
Ис так ну ти пи сац и књи жев ни кри ти чар Иси до ра Се ку лић, ко ја је по зна та 
по успе шној ана ли зи Ње го ше вих де ла, ука зу је на од су ство Ада мо вог мо но-
ло га „ко ји би по ка зао драм ски мо ме нат ње го ве од лу ке да ра ту је про тив Бо га, 
ко ји би из нео мо ти ве за ту од лу ку“ (Де ре тић 2004: 638). То је, сва ка ко, нај ве-
ћа сла бост Лу че ми кро ко зма као дра ме. Али, ми ве ру је мо да је Ње гош, ти ме 
што је раз лог Ада мо вог чи на свео на „Ада мо ву ла ко вјер ност грд ну“ (III 277) 
а не на ње го ву сло бод ну во љу, хтео уна пред да да об ја шње ње за број не гре-
хо ве и не во ље љу ди на Зе мљи: про гон из ра ја, бра то у би ство Ка и но во, идо ло-
по клон ство итд. Ње гош ће све то по ре ђа ти у ви ду пре при ча ва ња ста ро за вет-
них до га ђа ја, и то у за вр шном де лу ше стог пе ва ња, ка да се по но во по ме ра 
тач ка гле да ња, ка да се пе сник, ко ји се с Ада мо вим па да њем вра тио на Зе мљу, 



336

по но во ја вља у пр вом ли цу. Спев се за вр ша ва сла вље њем Спа си те ља, Ису са 
Хри ста.

Пе сма По све ће но Г. С. Ми лу ти но ви ћу је сте фи ло зоф ски увод за спев, 
и по ду жи ни се мо же сма тра ти ње го вим рав но прав ним са став ним де лом, а 
ни ка ко уо би чај ном по све том. По чи ње обра ћа њем „Да, сваг да ми дра ги на став-
ни че“ (П 1). У њој се по ста вља пи та ње ка ко чо век има „дво стру ку ко лев ку“ 
(П 23), и на Не бу и на Зе мљи. Али, до од го во ра се не мо же до ћи ни по сма тра-
њем при ро де, ни осма тра њем не бе ских те ла, ни про у ча ва њем кла си ке. За то, 
пе сник пу шта сво ју ду шу да уз ле ти и да тра жи од го вор у оном све ту, на Не бу. 
„Ово га су у гро бу кљу че ви“ (П 30). Бог ће са мо пе сни ку от кри ти све ту тај ну. 
Зна чај но је то што је увод на пе сма по све ће на срп ском пе сни ку Си ми Ми лу-
ти но ви ћу Са рај ли ји (1791–1847). Он је 1827. го ди не до шао на Це ти ње, јер га 
је вла ди ка Пе тар I име но вао за учи те ља мла дог Ра де та То мо ва. Та да је већ 
био по зна ти пе сник, ко ји је иза се бе имао об ја вље не зна чај не књи ге, као што 
је еп Сер би јан ка (1826), ње го во глав но де ло, и збир ка лир ских пе са ма Зо ри ца 
(1827). На Це ти њу је био 1830. ка да је Пе тар I пре ми нуо, а Ра де То мов усто-
ли чен за вла да ра Цр не Го ре као Пе тар II Пе тро вић, и тек сле де ће го ди не се 
вра тио у Бе о град. Ни је нам са свим ја сно ка ква је би ла ње го ва пе да го шка 
ак тив ност, јер ни је би ло ни уџ бе ни ка ни про гра ма. Али је Ми лу ти но вић, из-
гле да, био из у зет но об да рен и при вла чан као учи тељ и по ду жи је спи сак пе-
сни ка ко ји ма је баш су срет с њим био пре крет ни ца за на гли пе снич ки успон. 
Сма тра се да је Ми лу ти но вић мла дом Ра де ту отво рио ши ро ке ви ди ке за књи-
жев ност, фи ло зо фи ју, ре ли ги ју и исто ри ју и из вр шио пре су дан ути цај на 
фор ми ра ње пе сни ка Ње го ша. А овај га је до кра ја жи во та сма трао сво јим 
учи те љем и по во дом ње го ве смр ти на пи сао пе сму Спро вод пра ху С. Ми лу ти-
но ви ћа. Ми лу ти но вић је Ње го шу пр ви ука зао на мо гућ ност да се до сег не хо-
ме ров ски свет пу тем ју нач ког де се тер ца и по ка зао ва жност гном ских сти хо ва. 
Ми лу ти но ви ћев исто риј ски еп Сер би јан ка, ко ји опи су је до га ђа је из Пр вог 
срп ског устан ка, чи ји је сам био уче сник, пр во бит но се звао Ср би ја да. Јо ван 
Де ре тић ка же да му је не по сред ни узор био Ро си ја да пе сни ка ру ског кла си-
ци зма Хе ра ско ва, али да је имао пред очи ма Хо ме ро ву Или ја ду као да ле ки 
узор (Де ре тић 2004: 591). Ми лу ти но ви ћев ге ни јал ни уче ник ће, два де сет го-
ди на ка сни је, сво јим Гор ским ви јен цем до се ћи ону умет нич ку ви си ну ка кву 
учи тељ ни је ни кад ус пео. Али за пред мет ко мен та ра о Лу чи ми кри ко зма, за ни-
мљи ви је су Ми лу ти но ви ће ве ми са о не и ко смич ке пе сме. Јер, пре ма ка зи ва њу 
Јо ва на Де ре ти ћа, у тим пе сма ма, ис пе ва ним у ју нач ком де се тер цу, осли кан 
је пе сник ко ји стре ми ви шим, ду хов ним вред но сти ма уме сто ово зе маљ ским, 
ко ји, с упе ре ним по гле дом на ноћ но не бо, на сто ји да про чи та ви шу по ру ку 
из игре зве зда и Ме се ца, и чи ја ми сао сло бод но ле ти по ко смо су, око Сун ца, 
Ме се ца и зве зда, и на кра ју до спе ва до са мог Бо га. У њи ма су из ра же на ори-
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ги нал на ви ђе ња „о по ста њу и устрој ству ко смо са, по ло жа ју чо ве ка у ње му, 
од но су ду хов ног и ма те ри јал ног, де ло ва и це ли не, чо ве ка и Бо га“ (Де ре тић 
2004: 590). У њи ма су већ при сут не иде је и сли ке, као и из раз „оп штег твор ца 
искра“, ко је ће ка сни је Ње гош раз ви ти у Лу чи ми кро ко зма. Ма ло је ве ро ват но 
да је мла ди Ра де То мов, де чак од пет на ест, ше сна ест го ди на, иа ко ге ни ја лан, 
још он да схва тао учи те љев пе снич ки свет у пот пу но сти, али је по све при род-
но што је Ње гош по же лео да се нај пре обра ти свом на став ни ку, ка да су ка-
сни је те иде је кри ста ли са не у спе ву Лу ча ми кро ко зма.

Ње го шев се кре тар Ме да ко вић у сво јим ме мо а ри ма пи ше да је вла ди ка 
ра дио на овом де лу „уз ча сни пост и за шест не дје ља не пу шта ше ни ко га к 
се би до ме не“ (П. П. Ње гош: по след њи вла да ју ћи вла ди ка цр но гор ски, Но ви 
Сад, 1882, стр. VI II). А сам Ње гош је у пи сму Си ми Ми лу ти но ви ћу у Бе о гра-
ду на пи сао да је рад на Лу чи ми кро ко зма тра јао „че ти ри пр ве не ђе ље ча сно га 
и ве ли ко га по ста“ (Це ло куп на де ла 1984: 124). У сва ком слу ча ју, не ма сум ње 
да је пе сник Лу чу ми кро ко зма на пи сао у јед ном да ху, „у не кој ва три“, ка ко 
ка же Ни ко ла Ба на ше вић у Бе ле шци о Лу чи ми кро ко зма (Це ло куп на де ла 1984: 
318). Ме да ко вић све до чи да „дје ло Лу ча ми кро ко зма бје ше вла ди ци нај ми ли је“ 
(стр. VI II). И за и ста, Ње гош, у по ме ну том пи сму, мо ли Ми лу ти но ви ћа да 
бу де ко рек тор и да је ис црп на упу ства: да књи га при ли ком штам пе бу де ле по 
опре мље на, да се ко ри сти ква ли те тан па пир, да бу де илу стро ва на аде кват-
ним ви ње том, да се штам па са мо два де сет сти хо ва по стра ни ци итд.

Чи ње ни ца да је Лу ча ми кро ко зма на пи са на у крат ком пе ри о ду, у јед ном 
да ху, го во ри, са дру ге стра не, да су иде је за њу у пе сни ку ду го са зре ва ле. У 
свом те ста мен ту, ко ји је Ан дрић оце нио да је „сам за се бе јед но је дин стве но 
де ло, као кру на Ње го ше вог жи во та и ства ра ња“ (Ан дрић 1981: 32), Ње гош 
пи ше: „Сла ва те бје по ка зав ше му нам свјет! Хва ла ти го спо ди јер си ме на 
бри је гу јед ног тво је га сви је та, див ног сун ца бла го во лио на по ји ти. Хва ла ти 
го спо ди, јер си ме на зе мљи над ми ли о ни ма и ду шом и ти је лом укра сио, ко-
ли ко ме је од мо га ђе тињ ства тво је не по сти жи во ве ли чан ство то пи ло у хим не, 
у хим не бо жан стве не ра до сти, уди вље ни ја и ве ле ље по те тво је, то ли ко сам 
бјед ну суд би ну људ ску са ужа сом ра сма трао и опла ки вао.“ Као што се ви ди 
из на ве де но га, глав на те ма Лу че ми кро ко зма, „бјед на суд би на људ ска“, од но-
сно ко смич ка суд би на чо ве ка, за о ку пља ла је Ње го ша од мла дих да на. Че сто 
се вра ћао тој ис тој те ми у сво јим пе сма ма, као што су Цр но го рац к све мо гу ћем 
Бо гу (1833) и Ми сао (1844).

Два пу то ва ња у Ру си ју (1833. и 1837) пред ста вља ла су ве ли ке пре крет ни-
це у Ње го шо вом књи жев ном жи во ту и, чи ни нам се, до при не ла су са зре ва њу 
иде ја за овај спев. На пр вом пу то ва њу Ње гош је упо знао ру ски кла си ци зам 
и до нео ку ћи мно штво књи га, ме ђу ко ји ма су би ли ру ски пре пе ви ан тич ких 
пе сни ка Хо ме ра, Пин да ра, Со фо кла и Вер ги ли ја, као и Мил то но вог спе ва 
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Из гу бље ни рај. Оба ве шта ва ју ћи Ву ка Ка ра џи ћа у Бе чу, пи смом из Пе тро гра-
да, да има Хо ме ра на ру ском је зи ку, Ње гош из ја вљу је: „Срп ски је Хо мер у 
на род ној по е зи ји“ (Це ло куп на де ла 1984: 43). По што је пре вео пр во пе ва ње 
Или ја де, мо гао је да се уве ри у мо гућ ност опе ва ња хо ме ров ског све та фор-
мом срп ског ју нач ког епа, на шта му је ње гов учи тељ Ми лу ти но вић ра ни је 
ука зи вао. Ла ко је прет по ста ви ти да му је Из гу бље ни рај, ко ји об ра ђу је про-
гон Ада ма и Еве из ра ја, би ла не по сред на ин спи ра ци ја за пи са ње спе ва с 
глав ном те мом па да чо ве ка. За и ста, мно ги ис тра жи ва чи сма тра ју да је та ко, 
и утвр ђи ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу та два спе ва и је сте је дан од пред-
ме та ‘ње го шо ло ги је’. У свом дру гом бо рав ку у Ру си ји, Ње гош до ла зи у до дир 
с ро ман ти чар ским књи жев ним стру ја ма у Ру си ји и све ту. Упо зна је се са 
де ли ма Алек сан дра Пу шки на пре ма ко ме ис ка зу је ве ли ко по што ва ње. Учи 
фран цу ски да би чи тао Игоа, Ла мар ти на и дру ге фран цу ске ро ман ти ча ре. 
Ла мар тин се сма тра пр вим фран цу ским ро ман ти ча рем и има ви ше ми стич-
них и ре ли ги ознких пе са ма, као што су Пе снич ке ме ди та ци је (1820), Пе снич ке 
и ре ли ги о зне хар мо ни је (1830), спев Жослeн (1836) и Пад јед ног ан ђе ла (1838). 
Го ди не 1832. про пу то вао је Ср би ју по сле Пр вог срп ског устан ка и сво је ути-
ске је с пу но то пли не за бе ле жио у пу то пи су Пут на Ис ток (1835). У Ње го ше-
вој бе ле жни ци на ла зи се ве ли ки број Ла мар ти но вих сти хо ва, у ко ји ма не ки 
ис тра жи ва чи ви де слич ност са по је ди ним мо ти ви ма из Лу че ми кро ко зма.

„Ње гош ни је те мат ски ра зно вр стан“, ка же Де ре тић и твр ди да „у ње-
го вој по е зи ји до ми ни ра ју две ве ли ке те ме: ко смич ка суд би на чо ве ка и исто-
риј ска суд би на Цр не Го ре“ (Де ре тић 2004: 625). Пр вој те ми при па да Лу ча 
ми кро ко зма, док дру гу пред ста вља ју Гор ски ви је нац и Ла жни цар Шће пан 
Ма ли. Мо же се ре ћи да је Ње гош као вла ди ка-пе сник пи сао ре ли ги о зне пе сме, 
а као вла да лац-пе сник исто риј ске дра ме. „Но, та по ла ри за ци ја, спо ља то ли ко 
из ра зи та, из ну тра се... у ве ли кој ме ри не у тра ли зу је“, ка же Де ре тић (Де ре тић 
2004: 626). Има слу ча је ва, као у Гор ском ви јен цу, ка да ко смо го ни ја про ди ре 
у исто риј ске те ме, али и слу ча је ва, као у Лу чи ми кро ко зма, ка да се на чи сто 
ме та фи зич ким пи та њи ма од ра жа ва ју про бле ми из ре ал ног жи во та, на при-
мер, очај нич ка бор ба са Осман лиј ским цар ством или по бу не пле мен ских 
гла ва ра. И јед на и дру га те ма, ме ђу тим, код Ње го ша из ви ру из истог из во ра, 
из јед не је ди не ми сли, ко ју је Ан дрић, у свом на ве де ном ра ду о Ње го шу, на-
звао „ко сов ска ми сао“. „У Ње го ше вом књи жев ном де лу, фа тал ни знак ко сов-
ске суд би не сву да је при су тан, и он да кад пе сник не го во ри о ње му, јер њи ме 
је усло вље но це ло по ет ско де ло Ње го ше во“, ка же Ан дрић (Ан дрић 1981: 24). 
О „ко сов ској ми сли“ смо бли же пи са ли у увод ном ко мен та ру Гор ског ви јен ца, 
те не ће мо то ов де по но ви ти. Јед ном реч ју, ми је схва та мо као по глед на исто-
ри ју по ко ме је Ко сов ски бој из 1389. го ди не раз ме ђа у исто риј ском то ку. На 
Ви дов дан, тог суд бо но сног пет на е стог ју на (или 28. ју на по но вом ка лен да ру), 
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на Ко со ву, на тој ко лев ци сред њо ве ков ног срп ског цар ства, срп ски ви те зо ви, 
на че лу са кне зом Ла за ром, бо ри ли су се хра бро с над моћ ном осман лиј ском 
си лом, и ју нач ки по ло жи ли жи во те. Под виг Ми ло ша Оби ли ћа на ко сов ском 
бо ји шту и из да ја Ву ка Бран ко ви ћа, се ћа ње на сла ву цар ства срп ског ко је се 
рас па ло, ве ра у бе смрт ни жи вот у не бе ском цар ству, обе ћан ју на ци ма ко ји 
по ла жу сво је жи во те да би са чу ва ли име на ро да и пра де дов ску ве ру... То су 
еле мен ти са др жа ни у „ко сов ској ми сли“, пре но ше ној са ко ле на на ко ле но као 
на род но пре да ње. Још јед ном ће мо ци ти ра ти Ан дри ћа: „Уо ста лом, Гор ски 
ви је нац као и Шће пан Ма ли ис кљу чи во су и по ста вље ни у слу жбу ко сов ске 
ми сли. Па и са ма Лу ча ми кро ко зма, иа ко сва од ме та фи зич ких пре о ку па ци ја, 
ни је без ве зе са њо ме пре ко под све сних алу зи ја и ана ло ги ја. Са сво јом бор-
бом, и то рат нич ком бор бом, из ме ђу зла и до бра, са при вре ме ним чо ве ко вим 
роп ством злу и не прав ди, са не у га слом ми сли о ра ни јем све тлом цар ству и 
нај по сле са на дом и ве ром у из ба вље ње, до ла зи нам по не кад, док је чи та мо, 
као про то тип ко сов ске суд би не Ње го ше ве“ (Ан дрић 1981: 24).

Ру ко пис Лу че ми кро ко зма је из гу бљен, и до са да је штам па но ви ше 
из да ња с ре дак тор ским ин тер вен ци ја ма на осно ву пр вог из да ња. Овај пре вод 
на ја пан ски се, у пр вом ре ду, осла ња на текст Лу че ми кри ко зма, об ја вљен у 
књи зи тре ћој Це ло куп них де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (Це ло куп на де ла 
1984), као и на из да ње Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти из 2004. и 
Ње го ше ве за ду жби не из 2002.

Рад на пре во ђе њу Лу че ми кро ко зма на ја пан ски за по че ли смо Ка зуо 
Та на ка и ја 2003. го ди не, не ду го по сле за вр шет ка пре во да Гор ског ви јен ца, 
и то на Та на ки ну ини ци ја ти ву. Од лу чи ли смо да се и ово га пу та др жи мо на-
че ла ко ји ма смо се ру ко во ди ли у пре во ђе њу Гор ског ви јен ца, а то су: да се 
срп ски де се те рац пре во ди у че тр на е сте рац, да пре вод бу де „стих за стих“ и 
да нам је зик бу де ста ро ја пан ски из оног вре ме на ка да је Ње гош жи вео и ства-
рао. Као у слу ча ју са Гор ским ви јен цем, ста ви ли смо под на слов на по чет ку 
сва ког пе ва ња, по узо ру на ен гле ски пре вод (The Ray of the Mic ro cosm, пре-
вео Жи ка Рад. Пр ву ло вић). Под на сло ви су у за гра ди < >, у гор њем де сном 
углу на по чет ној стра ни сва ког пе ва ња, а не ма их у ори ги на лу. Ре чи и сти-
хо ве ко ји ма су по треб не на по ме не пре во ди о ца, озна чи ли смо зна ком *, а све 
смо на по ме не по ре ђа ли по сле ше стог пе ва ња, на кра ју књи ге. Та на ка је из-
ра дио пр ву вер зи ју пре во да, ко ју сам ја да ље об ра дио. Та на ка је раз ма трао 
ту вер зи ју и уно сио по бољ ша ња. По на вља ли смо тај по сту пак и наш ру ко пис 
је ви ше пу та пу то вао из ме ђу То ки ја и Бе о гра да. Кад год сам ишао у То кио, 
оба ве зно смо се са ста ја ли и у че ти ри ока раз ма тра ли спор на ме ста, да би смо 
за јед нич ки до шли до нај бо љих ре ше ња. Рад је био на ста вљен и по што се 
Та на ка озбиљ но раз бо лео и био, у зи му 2005, под врг нут опе ра ци ји. Пр во бит-
на за ми сао да Та на ка у осно ви на пи ше увод ни ко мен тар, и да ја, Ја ма са ки, 
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са ста вим на по ме не, ни је мо гла да се оства ри, та ко сам и овај увод ни ко мен-
тар, на кра ју, на пи сао сам, на осно ву ма те ри ја ла ко је је Та на ка при ку пљао.

Што се ти че са др жа ја увод ног ко мен та ра, Та на ка ми је у пи сму од 13. 
ок то бра 2006. го ди не из нео сво ју кон цеп ци ју – да се пре те че Ње го ше вог ми-
сти ци зма тра же у не мач ком ро ман ти зму и да је пе сни ков учи тељ Си ма Ми-
лу ти но вић од и грао зна чај ну по сред нич ку уло гу. „То ће би ти не што но во с 
мо је стра не, не што што не до ста је код ју го сло вен ских ис тра жи ва ча“, на пи сао 
је Та на ка. Ис тра жи ва чи из Ју го сла ви је, као нпр. Јо ван Де ре тић, скло ни су да 
на Ње го ша гле да ју као на из у зет ну по ја ву у од но су на глав ну стру ју у срп ској 
књи жев но сти у то вре ме, ко ја је би ла под пре о вла ђу ју ћим ути цем не мач ког 
ро ман ти зма. Ње гош је сте ви со ко уз диг нут и је дин ствен спо ме ник у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти, на ко га се гле да с ве ли ким по што ва њем, али се не мо же 
сма тра ти „као по ла зна тач ка у књи жев ном ства ра њу у на ред ним епо ха ма“ 
(Де ре тић 2004: 655). Ње го ше ва књи жев ност се не до во ди, ни по сред но, у 
ве зу са не мач ким ро ман ти змом. Док се као из вор Ње го ше вог ми сти ци зма 
по ми ње ши ро ки спек тар ан тич ких и хри шћан ских ми сли ла ца, од пла то ни-
ста и нео пла то ни ста до Ори ге на и гно сти ка, као и ма ни хе и ста, не по све ћу-
је се ве ћа па жња, на на ше чу ђе ње, не по ред ном ути ца ју пе сни ко вог учи те ња 
Ми лу ти но ви ћа. Та кво ста ње је на ве ло Та на ку на раз ми шља ње, па је же лео 
бар да по кре не то пи та ње.

Ми лу ти но вић је ра но по чео да се ба ви по е зи јом и још 1816. го ди не је 
пи сао лир ске пе сме ро ман ти чар ског ду ха. И пе сме с ко смич ким и ма са о ним 
са др жа јем на ста ја ле су у то вре ме. Го ди не 1825. је от пу то вао у Не мач ку и 
су срео се с Ге те ом, ко ме је по ка зао ру ко пис Сер би јан ке, а ве ли ки не мач ки 
пе сник му је пре по ру чио да се де ло пре ве де на не мач ки. Са свим је из ве сно 
да се Ми лу ти но вић то ком бо рав ка у Не мач кој до бро упо знао са нај но ви јим 
стру ја њи ма не мач ког ро ма ти зма и да је та сво ја ис ку ства пре нео мла дом 
Ње го шу, кад је две го ди не ка сни је до шао на Це ти ње. Али, ни смо још на шли 
по дат ке ко ји би Ми лу ти но ви ћев ми сти ци зам по ве за ли с не мач ким ро ман-
ти змом. Да би се пот кре пи ла Та на ки на прет по став ка, нео п ход но је да ље 
ис тра жи ва ње.

Кад ми је Та на ка пред ло жио да на ста ви мо наш за јед нич ки пре во ди лач-
ки по ду хват по за вр шет ку сед мо го ди шњег ра да на Гор ском ви јен цу и да но ви 
пред мет бу де Лу ча ми кро ко зма, ко ја је и је зич ки и ми са о но сло же ни ја пе снич-
ка тво ре ви на, ука зао сам му на огром не те шко ће ко је нас че ка ју на пу ту до 
ко нач ног ци ља, го во ре ћи у ша ли: „Ка да смо пре во ди ли Гор ски ви је нац, 
те рао си ме на Лов ћен, као на ис хо ди ште спе ва, са да хо ћеш да ме од ве деш 
у ко смос!“ Као што сам се при бо ја вао, рад на пре во ђе њу Лу че ми кро ко зма 
се оду жио и тра јао че ти ри ду ге го ди не. Не до че кав ши штам па ње књи ге, Та-
на ка је мар та 2007. го ди не, сам от пу то вао у ко смос. Сла ва му.
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На кра ју, же лим, у Та на ки но и сво је име, да из ра зим нај леп шу за хвал-
ност ака де ми ци ма Алек сан дру Мла де но ви ћу и Сло бо да ну То мо ви ћу, ко ји 
су нам по мо гли сво јим дра го це ним са ве ти ма, као и го спо ди ну Ни ко ли Да мја-
но ви ћу, пред сед ни ку Управ ног од бо ра Ње го ше ве за ду жби не, ко ји је све учи-
нио да би ово ја пан ско из да ње Лу че ми кро ко зма угле да ло све тлост да на.
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