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ПРИСТУПНА РЕЧ 

 

Који се не родише од крви, ни од воље тјелесне, ни од воље мужевље, него од Бога. 

Еванђеље по Јовану, 1–13 

K’o владар, к’о човек, к’о песник, Ти си небесник... 

 

ПЕТАР ПРЕРАДОВИЋ ЊЕВГОШУ 

 

Те речи, ако можда важе за божанство, важе и за сасвим велике људе који су у 
тесној духовној вези са васионом, са космичком творевином. Важе за оне који су по 
суштини својој исто што и суштина васионе: сума поезије, религије и философије, сума 
великих космичких закона. Такви људи, „од Бога рођени“, као засебне идеје од васионе 
замишљени, увек су више деца ноћи него деца дана. Зато што морају много бити у самоћи. 
Ноћу се отварају капије идеја и тајни, за њих. Дању је простор света сужен, људи га 
испуњавају вревом и таштином, на небу царује једна звезда. Шарл Пеги (Péguy) има јаку и 
смелу реч, пред којом се свако мора замислити: „Закон космоса је ноћ; дан je скандал“. 
Ноћу, простор је страховит, обухвата безброј звезда, читко истиче тајну и лепоту 
космичкога стваралаштва. Ноћ је вечност, дан је садашњост, и, доиста, често скандал. 

Владика Раде, запамтило се и предало, много је бдио, много зурио кроз прозорић 
своје Биљарде у простор, у вечност, у ноћ. Обожавао је он и сунчане луче, али је 
неодољиво тражио светлост и оних небесних тела која су још несравњено моћнија и 
несравњено удаљенија од земље, него сунце. Да ли је Владика знао да зраци са неких од 
нас силно удаљених звезда путују стотине година да стигну до људскога ока; и да се 
понека звезда међутим можда и угасила, док зрак њен још пробија простор и тражи чело 
мислиоца и песника у којем ће наставити живот ватре, кроз чију ће се мисао и поезију 
вратити у простор и у вечност. Знао је то Владика извесно. Знао је он све највеће знање, 
оно што се зна из себе, или никако. 

Стваралаштво и мисао Владике Рада почели су далеко изнад земље, у ноћи, у 
самоћи, са звездама. У његовој мисли би тек застало оно што из бескраја полази и у 
бескрај одлази. Моћ мисли великих људи у томе је што даљине носе у себи. и тако 
обједињују све светско, и говоре свему свету. У Владичиној крупној речи дејствује увек 
даљинска порука: и дејствује једна тајанствена алхемија која лично животно претвара у 
свељудске знаке и значења. Владика Раде се тек потом родио на Његушима, а пре тога се 
родио у зраку светлости која, једина везује даљине и просторе; простор над Црном Гором 
и онај међу звездама. Владика је стално говорио и писао: зрак, луча, искра, светлост. 
Крван у страстима, светлосан у духу, његови најсилнији стихови и монолози дижу га из 
гроба, и он, сав од зрака, луча и искара, помаже светлости да везује, да обједињује. Кога и 
шта? Ми кажемо свечовечанство, он јe писао: свесветије. 

Живот, карактер и дело Рада Петровића били су једно: сукоб и борба између 
слободе и среће. То двоје, слобода и срећа, заједно подижу главе у срцу човекову, али 
заједно постојати не могу. Слобода је ширење, срећа је сужавање. Слобода je независност, 
срећа је зависност од хиљаду ситних ситница. Слобода је најчешће последња победа над 
савладаном и одбаченом личном срећом. Слобода стаје херојство, а херојство je одрицање, 
давање, самопрегор. Владика, као човек, као мислилац-песник, као владар, бирао је 
слободу по цену среће своје и свога народа. Па понекад и по цену правде. Јер, слобода je 
често у сукобу и са правдом. Живот човечанства, то је густо ткиво борби и неправди, 
сталних судара и изравнавања између правди и неправди. Тако мора бити. Општа правда 
била би општи мир, општа смрт. Отуда се људске правде постизавају уз налагање 
извесних пасивности, уз ограничење покрета, воља и слобода. Велике слободе иду са 
трпљењем и чињењем неправди. Највећу слободу има победилац, или деспот, или тиранин 
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у класичноме смислу; они могу успостављати извесне широке правде по цену смањених 
слобода. У том чвору, Владика je бирао слободу, по цену неправде за себе и за свој народ. 
Отуда, стално, или танка горчина и иронија, или јак песимизам и гнев у свему што 
Владика мисли, каже, пише. Владика је био гениј поезије и гениј слободе, један и недељив 
у његову случају. Симболи генија слободе су крила и мач: борба без краја, и надлетање 
ствари по цену одрицања од ствари. Диоген је говорио: „Ништа ми не треба, ништа не 
желим, јер хоћу да будем слободан“. Класични париски мангупчић каже: „Гладан сам, 
поцепан сам, зима ми је, али сам слободан“. А људи М. Горкога, са „храброшћу 
безумних?“ А Достојевски са паролом: „Човеку је све дозвољено?“ А Каин, са слободом 
да убије кога год хоће? Владика Раде је понекад дао убити кога је хтео; понекад је био 
безумно храбар; а до смрти се одрицао младости и среће; и до тестамента био Богу 
наредан у свачему. Љубав за слободу прождирала је у њему све љубави. Ерос слободе и 
ерос поезије заједно, то је страшна и трагична судбина, али божански успон. Бајрон, 
Шели, Његош – ређамо их по годинама рођења – судбине су исте: успон пребијен, али 
дело знатно. 

Владика Раде, духом читав један свет, а телом и рангом владар самодржац, живео 
је и умро без иједне засићености. Мирио се са својим тешким дужностима, извршавао 
своја опасна права, носио своју трагедију слободе ради, а упркос и срећи и правди. У 
Сплиту, једаред, разговарајући са Шкотланђанином путником по Балкану, рекао му је: 
„Знате ли где је највећа слобода? У Црној Гори, чије кључеве ja држим“. Значило је то да 
је највећа слобода и у њему самом... Да, Владика Раде je показао којим се путем ишло у 
најдостојнији гроб, тамо, у класичној Црној Гори. 

У Црној Гори има оазâ ведрине и зеленила, али у Црној Гори има праве пустињске 
мистике. Земља на којој живимо богата је пустињама: океани су водене пустиње; огромне 
површине копна су пешчане пустиње; високе планине су камене и ледене пустиње. 
Пустиње су трагови хаоса: пуне су могућности, мисли, тајни. Сфинге су симболи за 
мислене мостове између временскога и вечнога. Пустињски дух је стваралачки дух. 
Многи пустињски народи су били велики ствараоци: Хебреји, Арабљани, Кинези, 
Египћани. Многи велики духови су пустињски духови. Владика Раде је себе назвао 
„пустињаком“ кад му је било двадесет година; и он је био пустињски дух. Једина аскеза 
тога чудног монаха била је аскетска преданост законима васионе и законима мисли. А 
најтрагичнија страст тога чудног монаха била је страст за слободом. А врховни закон 
Владичин, и свих Црногораца, чојство, пустињска је етика: над главом, закон света; на 
земљи, сваки човек судија. Неколико стотина година непрекидне активне трагедије и 
народа и његових владара, са врховним трагичним јунаком Владиком Радом, ето велика 
пустињска драма, и велика пустињска етика, под крилима дивне и свирепе слободе. 

Класична Црна Гора била је страховита стварност. Један стваралачки народић 
израдио је у тој пустињи и немаштини три велике ствари: песнички језик; етику чојства 
која је прожимала сваког човека и сваку пушку; и слободу, уздигнуту до највише 
апстракције, чија одбрана је зато била тешка и кобна. Пустиња, сиромаштво, и три високе 
апстракције развили су у Раду Петровићу најјачи нагон уметничкога стваралаштва, откако 
је српства. Владика Раде, гениални слободар, мислилац и песник, сан собом је опасао 
колико је дала песничка снага свег српскога народа. 
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ЗАВРШНА РЕЧ 

ФАНТАЗИЈА О ТИХОМ ЈЕДНОМ ВЛАДИЧИНУ РАЗМИШЉАЊУ 

– – – – – – –    гробови 

Царстава се издижу ту-тамо  

к’о таласи што иду... 

 

БАЈРОН,  ДОН ХУАН 

Рим, горња галерија Колосеума, април 1851. 

 

...Ноћас, пред зору, пробудио сам се, ваљда од хладноће. Пред свитање, увек, 
хладноћа је јача но целе ноћи, и мрак постаје гушћи; осећа човек да је светлост безмерно 
далеко, и да можда уопште не може доћи. Па се одједаред разданило, и ја сам, некако 
умирен, после тога добро спавао, А кад је благо пролећње сунце изгрејало, дошао сам, још 
последњи пут, овде... Са ове силне грађевине видим далеко као са мога крша.   Видим 
Кампању, видим, тамо на западу, море. Гле, на каквом једноликом тлу се је родила највећа 
империја света, развијали се славни мушки карактери, цветала велика уметност, и јавио се 
читав сој гениалних људи. Но, на свему крв. Не само на делима императора, него и на 
делима папа. Овде, у Риму, где историја једнога града значи огромне радове у држави, у 
друштву, у уметности, видим јасније но икада што сам, да је стварање на земљи борба, 
рат, крв. А требало би да је рад на земљи и у народу сарадња са васионпм, са во-љом 
божјом. Има ли склада између воље човечје и воље божје? Има ли га икада? Да ли је 
римски император, или римски папа, или и господар Црне Горе запитао некада своју 
вољу: да ли је питала вољу божју? Како дакле управљати и владати? 

Не само Римљани, сав свет говори да у владару мора бити моћи, да неко мора 
заповедати. Па зашто то је онда тако тешко заповедати и управљати? Зашто сав Рим, као и 
онај Петробург, као и наша црногорска слобода, зашто је све то крваво? Зато што одлука и 
заповест господара није исто. На пример: по одлуци својој ја сиромаху Црногорцу дајем 
право; али заповест моја гласи увек: не дати му моћ. И једно и друго има оправдање, али 
једно и друго не иде заједно. Одлука и заповест није исто. Како да није? Не питам то ја, 
јер ја знам да није, питају то људи. Одлуку у глави гради мисао, а заповест заповеда човек, 
један човек заповеда многима, и различнима. Одлука је мој задатак, моја одговорност, а 
заповест је моја сила над другима, а једно и друго је можда ударац у крму божје воље... 

Нисам по свом разбору узео владичанство, него, против разбора. Није ме ни воља 
народа изабрала, јер су многи главари другога хтели бирати, п могли изабрати. Али ево 
владика сам, и морам да одлучујем и да заповедам. Шта ћу одлучити, и шта заповедати, 
кад ми Омер-паша дође у госте? Овде сад тражим у духу оне који су одлучивали, 
заповедали, стварали. У Риму се стварало, ако игде. Рим je историја људи и позорница 
воља божјих. Паклене и величанствене су бивале одлуке римских вођа и господара. Где је 
у томе део воље божје, читам, тражим, и не налазим. Тамо на Цетињу, по целу ноћ слутим 
као да чекам одјеке одлука и заповести мојих. То чекање већ страшно је, а одјеци и 
одговори страшнији још. 

Сад, одлука је у Омер-паши, а одјек и одговор треба да су у мени, и можда још и 
јесу у мени, ма да сам болестан, немоћан, далеко. Омер-паша, Србин по крви и млеку, 
сломио је тамо у Босни и Херцеговини феудалце. То је,.. то је, гледано од разних страна, 
друкчији историски чин. Ми, сиротиња наша у Црној Гори, ми нисмо феудалци, и, Богу 
хвала, немамо потребу да нас турски феудалци штите.. Али, ето Омер паша хоће да реши 
о будућности Црне Горе, а смрт моја је можда близу. Остаје воља божја – а ако оздравим, 
онда, мимо вољу божју и воља наша, и опет коштац, и опет крв. Људске тежње су увек 
замршене, неко мора чвор да расеца, а расеца га једностраном вољом и једностраном 
моћју. Али моћ је само тако моћ што је једнострана! Како дакле радити, и како сам радио? 
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Покушавао сам ја, као и Стрико, две стране слушати, и правду растрзати, и мени је 
понекад и ваљало, али оном што је правду тражио, није ваљало, јер онај што правду тражи 
само је онда задовољан ако је и правда једнострана. Овде, читам, римски господари и 
цезари нису правду растрзали, били су једнострани. У паклу су многи римски великани, 
како пева славни песник италијански Данте, али ето у Риму је живот, и лепота, и вечност. 

Зло је у томе што човек може духом и навише и наниже. Али не осети увек, или се 
чини да није осетио како је пошао наниже. А имамо пословицу: Не дај, Боже, горе. 
Арнаути, кад пођу у срам или неправду, имају сличну пословицу, молитву, шта ли је: Не 
спуштај, Боже, ниже. Моја Црна Гора однеговала је чојство, али по истим начелима и 
пљачка и убија, понекад само зато што је неком у време поста нађен мрс у торби, а 
понекад – да, понајвише, из освете... Освета годи, слатка је, у освети има правде... и Бог се 
свети... Но и без освете, поредак, идеал, уметност, видим сада овде, све је крваво. Дивља 
животиња се крви за храну и за женку, а човек се крви за све. Зато што човек увек ствара, 
а стварање тражи жртве! И стварање у васиони их тражи! Ено потопи, ено судари звезда, 
ено онај Везув на који сам се пео. Нови темељи земље над старим затрпаним градовима – 
то су васионска стварања нових дела, а све с помоћу смрти, жртава, крви... Нека ми неко 
покаже рачун за овај Колосеум! више крви него дуката! Колико дивних грађевина, овде у 
Риму, и колико узиданих сенки! Папе су искорењивале читаве породице да би им узели 
имања, да зидају базилике, да подижу степеништа, водоскоке, путеве, уметничке 
радионице, књижевнице. Уметнике су силили да раде, као робове – то ми рече данас онај 
фратар, и с поносом набрајаше шта су све посвршавали уметници и онда кад су били 
краткога века. Кратак век. И мој је кратак, видим, знам. Али, Боже, што се човек, луча 
овога света, зашто се он мора мерити и пеђу и временом, кад би требало да се мери само 
памећу и трудом... Одведе ме фратар пред слику на којој је приказан папа Сикст IV у акту 
оснивања библиотеке. Величанствено! Али исти тај папа послао је био у Фиренцу чак и 
једног кардинала да убију чувенога Лоренца деи Медичи – из политичких разлога. Али и 
тај Медичи је оснивао библиотеку, н живео за науку и уметност. Све се укршта и меша. 
Земља је округла, једкако се врти, и све је збрка – како се нашалио онај други фратар, 
дебео да једва говори. Он здрав, ја болестан, заједно  смо кашљали. Све се меша. 
Неправда, суровост, претворство, лаж, и заједио с тим пламен стварања – ето човек и 
творац. Наполеон хоће слободу и једнакост, а затим, како рече Стрико, хтео је цео свет да 
закоље. Све се укршта. Ја се овде смејем празноверицама по католичким црквама, а нисам 
ли и ја, кад ми оно архимандрит Острошки посла капу да се над њом помолим Богу за 
његово оздрављење, нисам ли, или читао молитву и лагао себе, или не читао молитву и 
лагао архимандрита и утврђивао га у празноверју. А заиста сам читао молитве болним 
Херцеговцима и Босанцима, који су баш Црногорскога Владику тражили и до њега јахали 
и пешачили, читао сам молитве, јер ми је то годило, и требало... Човек се за један дан 
десет пута преобуче у зло и добро, у паметно и глупо... 

Сва се природа тако преоблачи и преображава, па тако и човек, и све што човек 
ради и ствара. Рим ми то показује на сваком кораку. Ето овај Колосеум, баш као наше 
стење, то је и рушевина и целина. Сав је голишав и ривоточан, кише по њему потоке 
отварају, а опет је сав затегнут и снажан; сав се једнако крњи, и једнако исцељује, 
поједини делови његови се изнова везују, изломљене линије се стежу, грађевина се 
једнако преображава, празнина њена  је препуна  историје. Смрт ту не прети безобличјем. 
Смрт и живот, у овоме се граду види као нигде, заједно су на послу грађења. Сам сам у 
тестаменту свом написао смрт је надживљавање, преображавање. Да сам здрав, ко зна 
како би и мене Рим преобразио. Но болест ме гони што пре кући... Ипак, ко би то раније 
могао и поверовати, нигде се нисам тако слатко одмарао у Риму као у папином Ватикану! 
Наравно, пред Рафаеловом сликом Преображење Христово. Отпутоваћу, а нисам се сит 
нагледао тога Христова лика: миран човечји лик на којем пише: да је посао довршен. Пред 
тим платном сам се испуњавао миром, осетио шта је то мир удуши. Чим окренем главу од 
слике, одмах нагрну неке бриге и жеље. Кад се опет вратим слици, осећам, или мислим, не 
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знам тачно: да је и бригâ или жељâ већ доста. Лак као облак, путујем далеко, далеко сам 
већ. Је ли збиља свега доста? Спевао сам песму мисли, проклео Омер-пашу, написао  
тестамент Богу – је ли доста? Не знам. Али знам да је Рим тајанствен град, да ме 
преображава, диже ме од земље, носи... Као оно прво биће – по неком старом веровању, 
које није спавало зато што још није било сна, и није јело зато што још пије било глади – и 
ја овде, у овом вечном граду, могао бих, чини ми се, не спавати, не јести, бити здрав и жив 
иако сам болестан... Тешко сам болестан, морам кући... „Ђе је зрно клицу заметнуло...“ 

 

 


