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Вук Крњевић 

 

АНДРИЋЕВ ЊЕГОШ 

 

Андрићев Његош разликује се  свакојако од осталих интерпретација Његошева дела 
управо по томе што је Андрић тумачио Његоша и као песника, и као владара и као 
религиозно биће у светлу трагичног јунака Косовско мита. А унутарњи раскол  који je у 
Његошу стварао комплекс противуречности, од интимних до историјских, а он је „видео себе 
и своје као свет осуђен на непоштедну и безизгледну борбу са својим и са туђином. Али тa 
борба - каже Андрић, коју му је као примерну дужност налагала челична ахема косовске 
мисли и која је за обичног Црногорца била разумљива и проста као и жпвот сам, била је за 
благородну душу Његошеву извор нових и великих патња“. 

„Нек се овај вијек горди над свијема вјековима“ записао је Његош верујући да ће 
време у којем он живи, а мислио је да је рођен прерано, променити слику Европе 
ослобађајући је од Османског царства и створити услове за народе Балканског полуострва и 
јужнословенске народе да створе своје дpжаве. Као владар мајушне Црне Горе, а пред смрт - 
како тумачи Андрић, на основу писаних сведочанстава - писама и записа Љубе Ненадовића. 
тo сазнање га је довело до унутрашњих расцепа  исказаних понекад срдито. Његова држава, 
Љешанска нахија и Брда, биће проширена за владавине књаза Николе и барским приморјем, 
али и пределима Старе Херцеговине и Никшићким санџаком, а књаз ће дефинитивно 
раздвојити цркву од државе подређујући цркву држави. Његош је говорио о томе да води 
борбу „са својими туђином“ мислећи на племенске главаре који су избегавали да се повинују 
интересима државе претварајући ратовање у пљачку и насиље. А сиромаштво и глад били су 
константа живота у Црној Гори. Познато је да Његош није одвећ учествовао у верским 
обредима, осим за велике празнике, и да је ретко носио владичанску одежду и у домовини и 
у иностранству. Носио је скоро увек народну ношњу и у домовини и у иностранству. 
Сматрао је да је поглавар у борби за слободу важнији од владике. 

И свој интимни живот подређивао је томе. Песму „Ноћ скупља вијека“, једну од 
најбољих љубавних песама српске поезије, хтео је да спали али је срећом сачувана. Али 
сачувана је његова преписка и сведочења писмена које упућују на гашење и потискивање 
свега личнога. Он је своју личност највећма остваривао као песник епско-лирског певања у 
драмској форми. И „Горски вијенац“, понајвише, али и „Шћепан мали“ то потврђују а „Луча 
микрокозма“ сведочи о оном другом делу његова песничког бића, религиозном. Николај 
Велимировић, Бранко Лазаревић, Рашета Милан Богдановић, Милован Ђилас тумачили су 
Његоша са религиозног, друштвеног и социолошког сановишта, а Исидора Секулић је после 
бруталног Ђиласовог полемичког текста против књиге велике оданости Његошу спалила 
други том ове студиозне књиге, сачуван је само један овећи фрагмент објављен у часопису 
„Књижевност“, књиге кја је покушавала и успевала да открије везу између Његошеве интиме 
и његове поезије, али Андрић је умношћу и проницљивошћу великог уметника указивао на 
унутарњу духовну Његошеву усложеност бића са драматичним сукобљавањима у себи што 
његовим стиховима даје пуноћу замисли и силини исказа. Андрић сматра да у Његошеву 
делу „недостају“ читави комплекси осећања али отуд је и све оно што је у њему садржано 
развијено до једног интензитета и распаљено до једног жара каквих је мало у светској 
књижевности. Као уметник, Његош је највећи у тим хијератичким сценама и инвокацијама 
кад је најближи колективном удесу, као што је ова слика ратника пре боја, пуна паганске 
величине, из „Шћепана малог“: 

„Клањају се младу сунцу, двје тисуће витезовах,  

Цјеливају матер земљу, да им покој тихи даде. 

Молитву им сунце прими, земља славан гроб обећа... “ 
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А о колективном удесу Андрић каже: „Свуда нас је пратио Његош. (Иако је то била 
само оптичка варка духа: ми смо мислили да нас он прати, а у ствари, ми смо га носили у 
себи). Да, свуда нас је пратио. али његово живо и животодајно присуство ми смо право и 
потпуно осетили тек у временима наше највеће националне и друштвене кризе... А Његош је 
тада порастао и био више и виши у нама него икад до тада. Отворимо „Горски вијенац“ на 
заборављеним страницама и открила нам се нова  места у новом значењу, која отварају 
далеке видике и бацају јарку светлост на судбину народа и позив човека. Тада смо могли да 
видимо како изгледа кад се „бог драги на Србе разљути“, и више и даље од тога, видели смо 
како је човеку тешко бити човек, а „мора бит човјек“. Зати, видели смо да „страх живота 
каља образ често“, али и исто тако и истинитост стиха: „Смрт је лакша но грдна срамота“. 
Андрић је мислио на Други светски рат, када је и Косовски мит сведен на колаборацију и у 
Србији и у Црној Гори и у Босни и Херцеговини и Хрватској са окупатором, а отвара упите и 
о времену садашњем.  

При повлачењу према Словенији, заједно са Немцима повлачили су се усташе и 
четници. Немци су се кроз Лику повлачили као војска, а усташе су жарили и палили и 
убијали по српским селима, а четници по хрватским. 

За разлику од Борхеса који је, како записује Ричард Бергин, био разочаран при 
поновном читању Достојевског, јер је увидео да он пишући за новине највећма води рачуна о 
фабули а да запоставља унутарњи духовни живот ликова, Андрић је, а писао је девет пута о 
Његошу, откривао управо дубину понирања Његошевог у тумачењу унутарњег живота. Ако 
је владика Данило био њему најближи по личним искуствима, игуман Стефан је плод 
проучавања лектире и непосредног живота и историје. Богдановићево тврђење о реализму 
„Горског вијенца“ могло би се прихватити као веристичко, јер је Његош читао и проучавао 
литературу својих савременика на европским језицима. А религиозну литературу и на 
руском и славјаносерпском. 

Због тога, његов језик и стил нису сачињени само од народног језика којим се 
говорило у Црној Гори, иако је подржавао Вукову језичку реформу засновану на говору 
источне односе Старе Херцеговине, већ и на искуствима лектире. Мањкавост Вукова у 
реформи била је у недостатку апстрактних појмова у речнику а Његошево стилско тумачење 
света и живота захтевало је управо то. У том смислу био му је колико и Вук близак песнички 
сабрат Стерија, а још ближи учитељ Сима Милутиновић Сарајлија. Његошев стил је 
јединствен и непоновљив. Он је херојски десетерац учинио и духовнијим и душевнијим. 

А у прозним текстовима, као што су писма савременицима, па и онима других вера, то 
су уочава јер сва носе печат његова стила. У њему је, према Андрићевом тврђењу, човечност 
пресудна. 

 

 


