
          О погрешакама оригенистичког сагледавања Његошеве Луче 

 

 

Често су Његошева дела, посебно Луча микрокозма, биле тема одређеног 

спора. У њих су се врло учестало учитавала одређена јеретичка тумачења. Али 

они који су то чинили и сами нису били баш неки вични познаваоци 

православне догматике, тако да нису могли из тог угла добро да протумаче 

Његошево дело. Они који су били с друге стране добри познаваоци православне 

догматике нису с Његошем у том смислу имали неких великих проблема. Такви 

су били Владика Николај и Ава Јустин. Њихова дела говоре да они нису Његошу 

налазили неке претеране замерке. 

Проблем је са онима које можемо назвати неооригенистима. Они су ти који 

су у Његошу проналазили неког српског Оригена, неког јеретика у православној 

мантији. 

Прво што су ови теоретичари приговарали Његошу јесте да је он у Лучи 

успостављао концепт праматерије и то су везали за његов појам ''мрачно 

царство''. То царство је по многим тумачима, због израза ''несмислене масе'', 

сматрано неком Његошевом праматеријом. Али својство материје је да буде 

аморфна, безлична и необликована. Шта каже Његош по том питању? 

 

Бјеше грдно једном мрачно царство 

свуда своју владу раширило, 

и његови наказни ликови 

улазаху у поља небесна 

(те грдобе и тијех изродах 

до ја нико вообразит не зна), 

само што се свештенојзи гори 

и мом трону примаћ не смијаху, 

јер их моји пламени погледи 

са ужасом страшнијем дробјаху.
1
 

 

Сами стихови су исувише јасни да би изазивали неку збуњеност. Наказни 

ликови не могу бити нешто аморфно и безлично. Његош их одређује и етички – 

изроди и естетички – грдобе. Они имају све персоналне квалитете. Дакле, то 

царство мрачности је итекако личносно, а не неки безлични принцип. Тако да о 
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некој безличној праматерији која је савечна Богу у Његошевом делу нема ни 

говора. Царство мрачности је лично и супростављено је Богу врло свесно и 

усмерено. 

Да је Његош јасно исказао на који начин сматра да је Бог саздао свет о томе 

говори његов Тестамент: 

 

Слава Тебје показавшему нам свјет! Хвала Ти, Господи, јер си ме на бријегу 

једнога Твојега свијета удостојио извести и зраках једнога Твојега дивнога 

сунца благоволио напојити. Хвала Ти, Господи, јер си ме на земљи над 

милионима и душом и тијелом украсио – колико ме од мога ђетинства Твоје 

непостижимо величество топило у гимне Божествене радости, удивленија и 

велељепоте Твоје, толико сам биједну судбину људску са ужасом разматрао и 

оплакивао – Твоје је слово све из ништа сотворило, Твоме је закону све покорно, 

човјек је смртан и мора умријети. Ја са надеждом ступам к Твојему светилишту 

Божественоме, којега сам свијетлу сјенку назрио јоште с бријега којега су моји 

смртни кораци мјерили – ја на Твој позив смирено идем или под Твојим лоном 

да вјечни сан боравим, или у хорове бесмртне да Те вјечно славим.
2
 

 

Овај Тестамент је једна врста Исповедања Вере самог Петра II Петровића 

Његоша, а у њему стоје речи – Твоје је слово све из ништа сотворило, тако да 

Његош јасно износи своје мишљење које нам говори да није сматрао да постоји 

никаква вечна праматерија савечна Богу већ да је Господ све из ништа створио. 

Овим је отклоњена прва сумња над Његошевим делом која је постављала 

претпоставке по којима Његош можда јесте био хришћански мислилац, али 

хришћански мислилац који је јеретик и који одступа од православне догматике. 

Овде се показује да ствари не стоје тако. 

Друга врста, да тако кажемо, оригенистичког приговора јесте сам статус 

Адамов који му Његош даје у Лучи. Како га Његош описује? 

 

 

Дух лукави и злом задојени, 

он је својој погубној намјери 

све полкове своје обратио, 

Адама је на зло превластио 

(од вас чином млађега војводу) 

и легион његов многобројни. 
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Адамова лаковјерност грдна 

и његова непостојност лика 

бациће их у плачевно стање, 

што и нарав ни у сну не снила.
3
 

 

Први појам који нас овде привлачи јесте – непостојност лика. Као да сам 

лик Адамов није потпун, као да није пуна личност већ непостојност лика као да 

говори о некој његовој потенцији – могућности која у себи носи пуноћу 

саздавaња. Творац своју саздалачку намеру открива до краја својим Весницима: 

 

       Свемогући у општему скупу  

наказање Адамово јавља:  

'Шар ћу један - каже - поставити  

недалеко од мрачнога ада 

        рад временог тешког заточења  

     Адамова и његова лика; 

       шар ће овај бит састављен мали  

од хаоса и мрачне прашине,  

стихије ћу на њем поумјерит,  

а времену непостојност дати.
4
 

 

Видимо да Адам добија пуноћу своје личности при саздању самог света и 

њега. Његош користи синтагму – Адамова и његова лика. Дакле, лик је нешто 

што је у вечности као неки нацрт који је Бог поставио у вечности кроз одређену 

драму Неба. Адам и његов лик јасно је да немаjу разлике када је у питању 

личност, али он није само његов лик: 

 

(јер ће Адам први плот човјечку  

облачити и почет носити)
5
 

 

Дакле, Адам је и плот тј. јединство лика и плоти и као такав он постаје, да 

тако кажемо, интегрални човек, он постаје целовит, свеукупан. 
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Ако се питамо како то стоји у складу са Светим Писмом и са Светим Оцима 

Цркве, покушајмо сагледати кроз неколико цитата. Треба да погледамо каква је 

библијска (пророчко – апостолска) и светоотачка позадина самог Његошевог 

дела, а посебно Луче. 

У књизи Постања Господ се обраћа Ноју и даје му упуства за прављење 

Барке: 

''Начини себи ковчег од дрвета гофера, и начини прегратке у ковчегу; и 

затопи га смолом изнутра и споља. И начини га овако: у дужину нека буде 

триста лаката, у ширину педесет лаката, и у висину тридесет лаката; Пусти 

доста свјетлости у ковчег; и кров му сведи озго од лакта; и удари врата ковчегу 

са стране; и начини га на три боја: доњи, други и трећи'' (1 Мој. 6, 14–16). 

У другој књизи Мојсијевој Господ даје упутства Мојсију како да начини 

светињу: 

''И нека ми начине светињу, да међу њима наставам;  Као што ћу ти показати 

слику од шатора и слику од свијех ствари његовијех, тако да начините'' (2 Мој. 

25, 8–9). 

Господ Бог до детаља у поглављима 25, 26, 27, па и 28 даје слике или нацрте 

како ће изгледати та Светиња и Скинија. Те слике долазе директно од Господа 

Бога и Он их прво излаже Мојсију, а онда даје да се оне у потпуности реализују. 

У Псалмима, такође, налазимо одређену мисао која коренспондира са 

Његошевим философским концептом: 

''Господе! ти ме кушаш и знаш. Ти знаш кад сједем и кад устанем; ти знаш 

помисли моје издалека; Кад ходим и кад се одмарам, ти си око мене, и све 

путове моје видиш. Још нема ријечи на језику мом, а ти, Господе, гле, већ све 

знаш. Састраг и спријед ти си ме заклонио, и ставио на ме руку своју. Чудно је 

за ме знање твоје, високо, не могу да га докучим. Куда бих отишао од духа 

твојега, и од лица твојега куда бих утекао? Да изађем на небо, ти си ондје. Да 

сиђем у пакао, ондје си. Да се дигнем на крилима од зоре, и преселим се на крај 

мора: И ондје ће ме рука твоја водити, и држати ме десница твоја. Да речем: да 

ако ме мрак сакрије; али је и ноћ као видјело око мене. Ни мрак неће замрачити 

од тебе, и ноћ је свијетла као дан: мрак је као видјело. Јер си ти створио што је у 

мени, саставио си ме у утроби матере моје. Хвалим те, што сам дивно саздан. 

Дивна су дјела твоја, и душа моја то зна добро. Ниједна се кост моја није 

сакрила од тебе, ако и јесам саздан тајно, откан у дубини земаљској. Заметак мој 

видјеше очи твоје, у књизи је твојој све то записано, и дани забиљежени, кад их 

још није било ниједнога. Како су ми недокучљиве помисли твоје, Боже! Како им 

је велик број! Да их бројим, више их је него пијеска. Кад се пробудим, још сам с 

тобом. Да хоћеш, Боже, убити безбожника! Крвопије, идите од мене. Они говоре 

ружно на тебе; узимају име твоје узалуд непријатељи твоји. Зар да не мрзим на 

оне, који на те мрзе, Господе, и да се не гадим на оне који устају на тебе?  



Пуном мрзошћу мрзим на њих; непријатељи су ми. Окушај ме, Боже, и познај 

срце моје, испитај ме, и познај помисли моје. И види јесам ли на злу путу, и 

води ме на пут вјечни'' (Пс. 139, 1 – 24). 

Поред мноштва исказаних речи о Божјем Знању издвајају се стихови – 

Заметак мој видјеше очи твоје, у књизи је твојој све то записано, и дани 

забиљежени, кад их још није било ниједнога. И претходни, тајноводствени 

стих, као да стоји раме уз раме са Његошевим стихотворима у Лучи – Ниједна 

се кост моја није сакрила од тебе, ако и јесам саздан тајно, откан у дубини 

земаљској. 

Довољно је само из ових неколико наведених строфа Писма закључити да у 

Божјем Знању је преднацрт читаве творевине који је предпостањски запис 

Божјег Знања, а који има за циљ да творевину реализује у Пуноћи. Стога не би 

било згорег да стиховим пророка Јеремије допунимо ово закључивање: 

''И дође ми ријеч Господња говорећи: Прије него те саздах у утроби, знах те; 

и прије него изиде из утробе, посветих те; за пророка народима поставих те'' 

(Јер. 1, 4–5). 

И ови стихови Јеремијини јесу проповед о предпостањском запису који се 

налази у Божјем Знању од искона. Самим тим предзапис Божјег Знања о 

творевини и човеку говори нам о том Божјем преднацрту творевине, па и самог 

човека као круне те творевине. 

Што се тиче светоотачке мудрости можда Максим Исповедник нам о томе 

најјасније говори: 

''4 Као што се центар круга сматра недељивим исходиштем из њега 

повучених линија, исто ће тако (очигледно) достојни Бога, једноставним и 

неразделним познањем, у Њему познати претпостојеће логосе свега.''
6
  

Овим као да потврђујемо све оне исказе које је Његош написао у Лучи. Кроз 

ове наведенe исказе видимо да не постоји нека оригенистичка саблазан у делима 

Његошевим већ једно утемељено профетапостолошко и патролошко пoзнање. 

Видимо да Његош не одступа са својим спевом од православне догматике и зато 

није случајно академик Бећковић приметио да су многи Његоша поредили са 

Марксом, а да га скоро нико није поредио са Максимом Исповедником. А можда 

је баш ту требало тражити упоришно место Његошеве философије. Он је по 

карактеру пре псалмопевац, а не неки епикуреjиста или платониста, па и 

оригениста. Своје мишљење о тим античким мислиоцима Његош је изнео баш у 

Лучи микрокозма: 
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Питагоре и ти Епикуре, 

зли тирјани душе бесамртне, 

мрачан ли вас облак покријева 

и све ваше посљедоватеље! 

Ви сте људско име унизили 

и званије пред Богом човјека 

једначећ га са бесловесношћу, 

небу грабећ искру божествену, 

с којега је скочила огњишта, 

у скотско је селећи мртвило.
7
 

 

Овим својим сведочанством Његош јасно показује да његова мисао нема 

упориште у хеленистичко – незнабожачком наслеђу већ у оном библијском тј. 

пророчко – апостолском и светоотачком. 

Лик Адамов и Адам који је спуштен са мноштвом пукова људског рода и 

због ког је један читав свет саздан да би он ту сада обитавао јесте тај 

предзаписани – преднацртни Адам. Ако по Максиму jeсу претпостојећи логоси, 

онда је претпостојећи и логос Човека – Адама. То Његош и назива – Адамова и 

његова лика. И као што су претпостојећи логоси твари, тако су и претпостојећи 

логоси сваког човека који долази на овај свет. Тако су и пукови људског рода 

баш ти ликови људи који треба да настану и да се роде. Јер – у књизи је твојој 

све то записано, и дани забиљежени, кад их још није било ниједнога. Дакле, 

преднацртни ликови људи и људског рода већ су у Божјем Знању нацртани и 

испројектовани тако да када их утискује Бог тај лик са материјом спаја. Наравно 

и они настају ex nihilo као и читава материја. Тај наш особени лик саздава Бог и 

онда њиме ваја и наше тело и читав телесни склоп, тако да је човек један 

јединствени духотелесни склоп који је и тело имао пренадзначено у свом 

будућем саздању. Он би био без тела само неки апстрактни нацрт, нешто празно 

и аветно. Зато је све то и потребно. Тако и Његош види да је то неопходно да би 

човек имао пуноћу постојања, без тог плотског човек вероватно и не би 

постојао, не би имао никакво постојање. 

Његош му додуше у небеском свету указује част и даје му моћ одлучивања, 

али он није целовит и потпун човек без свога тела. Тело му је неопходно зарад 

његове целине. Зашто би Бог уопште стварао свет ако је Адам чист анђео? Да се 

покајао вратио би се у своје анђелске редове, а да није ишао би у пакао са 
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осталим демонима. Зашто се њему даје посебан статус, посебан свет? Па баш 

зато што он није ни анђео ни демон, он је човек који је пренадзначен да има и 

свој свет и да створи простор да сви ликови људи постану човечанска бића за 

вечност. 

У својој Свободијади Његош на њему својствен начин показује како уистину 

Божје Знање пренадзначава и оне догађаје који се дешавају у историји и који 

треба да се десе у будућности: 

 

Бог то знаде, други нико,  

али ће нас војска турска  

попалити и добити,  

али од нас пред свијетом  

вјечну бруку и срамоту  

турском царству и имену  

донијети и навити.  

Већ ви мене послушајте,  

е ја стојим на крајини,  

вјешт сам рату и крвљењу  

и поганој турској ћуди.  

Турска војска кад удари,  

за војском ће бити паша  

и господа сва врснија;  

ако јој се одапремо,  

стаће бјежат без обзира;  

војске ће се много турске,  

ако силна прегне бјежат,  

моћ посјећи у побјегу,  

ал' ће паша и господа  

сва знатнија утећ, браћо,  

на хатове ка вјетрове, -  

ни један ви главе неће  

од њих у бој изгубити.  

А ђе глава побијеној  



не погине војсци једној,  

ту добиће славе бојне  

не покаже сјајност своју  

пред свијетом и народом.  

Ако л' б'јесна турска војска  

нас прићера с бојна поља,  

ту с' од двије струке плете:  

али листом погинуће,  

ал' свободе име свето  

и нас са њим истражити,  

у славе га име своје 

 утопити и прелити.  

Него мене чујте добро:  

ви се, војско и главари,  

ноћас ноћно привлачите  

близу турске војске страшне,  

али добро себе скрите 

 у дубраве густо мрачне  

и долине вјечно тамне,  

ђе вас турска неће стража  

опазити ни виђети.  

Ту сједите потајено,  

а Турци ће у околу 

 умиљате одговоре  

на лажава писма чекат.  

А ја пођох су четрдест  

биранијех витезовах  

усред турске војске многе,  

пријеваром и кријући,  

да Ћехају силна пашу 

 под шатором убијемо.  



Ако срећа то витешка  

нама даде учинити,  

чути ћете наше пушке  

на Ћехају силна пашу,  

које ће му срце живо,  

ако бог да, изгорјети.  

Пошто наше пушке пукну,  

чути ћете од турскијех  

грмјавину кад захучи  

на нас другах четрдесет.  

Бог то знаде, други нико,  

што ће од нас туна бити;  

но што буде, то ће бити.
8
 

 

Ово једно историјско излагање Његошево, стављено у један песнички облик, 

јасно излаже његову философију Божјег Знања пренадзначења. Његошев Никац 

од Ровина до детаља покушава да изложи свој план – унапред осмишљен нацрт 

како да се изборе с Турцима. Он почиње то излагање речима – Бог то знаде, 

други нико. Иако он сав свој нацрт смешта у Божје Знање, он га опет, 

пардоксално, излаже до самога детаља. Како он може знати оно што само и 

искључиво – Бог то знаде, други нико? Дакле, и овде имамо на снази, додуше у 

равни историје, тај преднацрт Божјег Знања по коме ће се одређени историјски 

догађај одиграти. Он је као неко есхатолошко цртање будућих догађања. Тако и 

први човек Адам као да је ехатолошки оцртан да се оствари у земаљској и 

плотској равни у потпуности. Јер зашто би морао Спаситељ да се оваплоти да би 

спасао човека, зашто би морао да узме његову плот да би извршио тај домострој 

спасења? Па, баш из разлога што је човек као духотелесно биће већ био 

преднацртан у пределима Небеским и тиме оправдао разлог Божјег Доласка. 

Тако да је и остварење циља будућих догађаја у Божјем Знању. Дакле, 

будући циљ је у Божјем Знању. Циљ Будућности – Божје Знање. Циљ Будућег 

Века – Божје Знање. Али и пројектовање тог Будућег Века стоји постојано у 

том: Бог то знаде, други нико. 

Дакле, Божји нацрт будућих догађаја, чак и у историјским локалним 

догађањима јесте у Божјем Знању. И као што Божје Знање пренадцртава будуће 
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догађаје у историји, тако Божје Знање пренадцртава Адама и лик његов и зарад 

њега саздаje један читав свет да би био његово власништво и господарство. Ту 

Његош стоји потпуно на профетапостолошким и патролошким основама, а 

никако на јеретичким било ког типа, па и оригенистичког.  

У свом делу Његош и литургијске анагнозе професор Жарко Видовић 

динамизује однос Библије и Литургије јасно указујући да библијски текст 

пуноћу може само имати у Литургији
9
, тако и Његошева Луча има пуноћу у 

Литругији – свеопштем Божјем делу. 

Професор Димитрије Калезић у својим радовима
10

 најпрецизније је 

теолошки обрадио Његошево дело и тиме је указао на све Његошеве теолошке 

темеље. Када се пише рад о једној таквој личности као што је Његоше и када се 

он види као један од стубова православне културе и цивилизације, онда се о 

њему мора писати крајње истински прецизно, без икаквих импровизација. А то 

је професор Калезић и успео у свом делу. 

Професор Видовић је осветлио Његошево дело литургијски, а професор 

Калезић теолошки. Обојица су у својим истраживањима открили да је темељ у 

Његошевим промишљањима православна догматика. То је основ на коме је 

Његош изградио, и као православни владика, своју песничку, философску и 

наукословну кућу.  

Пратећи Божјег Знања есхатолошки нацрт који је Његош изложио у својој 

Свободијади видимо да је то кључни израз Његошевог духовног сагледавања 

стварности, тако да он такав један начин излагања представља и у својој Лучи, у 

стиховима које су многи истраживачи његовог дела приметили: 

 

 

тад ће општи творац починути 

 и свој свети завјет испунити;  

тад ће мири и простори страшни  

слаткогласном грмјет армонијом  

вјечне среће и вјечне љубави;  

тад ће моја отеческа душа  
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радо притећ к слаткоме покоју  

и бесмртном гледат довољношћу  

срећом своје твари окруњене
11

 

 

  

Овде је јасан есхатолошки нацрт који Његош представља својим духовним 

сагледавањем. Тај нацрт долази непосредно из божанског извора, из извора 

Божјег Знања које унапред црта и даје нацрте будућеследујућих догађаја у 

којима је на концу конца сам Господ Бог Саваот. 

Есхатолошки нацрт је и у самој сили Васкрсења којом Саздатељ непрестано 

и одржава и пресаздава светове: 

 

Закони су општега поретка  

мој аманет а живот природе;  

да их почну сви мирови рушит,  

моја би се силна на њих рука  

оружала с ужаснијем гњевом:  

ја бих све њих у грдне комате  

раздробио, у бездне зајмио,  

па бих друге изнова свјетове  

из мрачнога лона воскреснуо  

и на кола окрунио њина
12

 

 

Сила Васкрсења као да је и сама законитост светова, а та законитост и јесте 

онај есхатолошки начин који јесте један Божански След ствари и поступак којим 

Творац ствара сваку твар дајући јој могућност обнове. 

Тај непрестани и непрекидни есхатолошки низ = Божански След наставља се 

и у историјским догађањима, о чему је Његош и у Свободијади писао. Као да је 

то начин на који Бог и ствара – унапред пренадзанчујући своје творевине. 

Његош као неки боговидац као да је то прочитао у печату стврања самога 

Творца и то је излагао у свим својим делима, не само у Лучи. Као да је Његошу 

богодано да има дар, па и моћ да ишчитава начин Творчевог стваралаштва. А 

истински богопесник то заиста и може, јер за њега Бог и није ништа друго него 

песник: 
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Све дивоте неба и небесах,  

све што цвјета лучем свештенијем,  

мирови ли ал' умови били,  

све прелести смртне и бесмртне –  

што је скупа ово свеколико  

до општега оца поезија?
13

 

 

На свакоме лицу ангелскоме  

совршенство блиста створитеља  

и прелесна Божја поезија;  

на њихова копља и стријеле  

и свијетле војничке штитове  

клизају се играјуће зраке
14

 

 

Друга бјеше прозрачна идеја 

извајана на кристални шатор – 

свемогућа поезија творца, 

окруњена круном творенија; 

све красоте које биће има 

и ум творца сјајни, беспредјелни 

које види у царство свјетлости 

под том круном бјеху окруњене, 

на том лицу бјеху изражене 

у сјајности светог совршенства
15

 

 

 

Свемогући на трон сједијаше,  

таинственом украшен порфиром, 

 творителном зањат поезијом
16
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Творац, дакле, суштински поезијом ствара и саздава. И овде Његош стоји на 

профетапостолошким и патролошким основама: ''Сила је моја и пјесма моја 

Господ'' (2 Мој. 15, 2). Његош до танчнина разрађује ову библијску мисао кроз 

своје дело. Још један од показатеља да Његош своју мисао није баштинио на 

неким платонистичким, неоплатонистичким и оригенистичким коренима. 

Његова мисао је пророчки занос, Божјег Знања нацрт који се пројектује у његово 

срце из кога се отварају погледи боговиђења. 

Ако се мало подсетимо и проучимо платонистичка, неоплатонистичка и 

оригенистичка учења моћи ћемо да схватимо неке битне разлике између 

Његошевог учења и ових учења. 

Наиме, Платон у својој Држави уводи на један себи својствен начин 

концепцију реинкарнације. Душа долази из тог света идеја, она се усељава у 

материјалне облике и елементе који су уређени од стране демијурга. Вечна 

праматерија је само хаотична, унеређена, њу уређује дамијург по узору на вечне 

идеје. Душа напушта тело да би добила суд у који ће материјални облик поново 

да се усели. 

Плотин, као новоплатоничар, већ трпи неке утицаје хришћанства, његова 

концепција је еманација – Једно као Биће као Божанство од своје пуноће 

еманира (истиче, излива се) и тако настаје твар и творевина. Људска душа је 

само део тог Једног и она се њему на крају враћа. 

Код Оригена имамо преегзистенцију душе која се неком палингенезијом 

опет враћа Богу. Он као да покушава да направи неки трули компромис између 

хришћанства и хеленизма, при том као да не даје предност ни једном ни другом. 

Као да код Оригена постоји нека врста неодлучности по питању учења. Проблем 

са Оригеном јесте што је његово учење осуђено тек на Петом Васељенском 

Сабору, постхумно, да тако кажемо. Сами његови списи су донекле нејасни и 

понекад није сигурно да ли их је он све написао или су неки и дописивани. 

Свети Оци јесу назвали учења Оригенова јелинским баснама, видели су да 

његова учења имају одређене старогрчке корене. Ориген је, ипак, начелно увек 

заузимао правоверни став кроз историју тако да можемо рећи да неке његове 

грешке и јесу донекле ненамерне. Неко би рекао да се може говорити и о 

библијској преегзитенцији – пре Пада и после. Живот Адамов није исти у 

рајском стању и онај после Пада. Он је у рајском стању овечњен, он је у стању 

Вечности, а Падом он постаје пролазан, смртан, нестајан. Могуће да је и из тога 

Ориген извлачио своје основе за философију преегзистенције. Његова 

философија говори да је та преегзистенција пуна реалност. Код Његоша ипак, 

доста прецизно, не можемо говорити о пуној реалности самога Адама у 

оностраности. За Оригена Адам је у преегзистенцији готов, цео човек. Он на 

овај свет долази као у госте. Код Његоша се човек, али и Слово Божје облаче у 
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плот. Дакле, плот није нека хаотичност, па и неко зло, по Његошу, плот је Божја 

творевина и она има свој смисао. Она има своју циљаност и своју сврху. Њу 

једино Бог и може осмислити саздавањем. У одређеним стиховима Луче Његош 

као да нам на један начин ипак открива баш ону тајноводственост нацрта Божјег 

Знања: 

 

 

Teшко ли се у полет пуштати  

на лађици крилах распетијех,  

без кормила и без руковође,  

у бескрајни океан воздушни,  

ђе су сунца само капље св'јетле,  

а мирови једва видне искре;  

ђе ужасне буре господствују,  

ока смртну отворит не дају,  

већ га гоне у мрачно жилиште,  

Бог зна каквом судбом назначено
17

 

 

Иако Његош у овим стиховима говори о настајању светова и о њиховој 

судбини већ у овим редовима имамо оно што смо назвали: Божјег Знања 

преднацрт – Бог зна [каквом судбом] назначено. Дакле, Бог – Зна – Назначено, 

а тај стих посебно изражава Божјег Знања Нацрт. 

Божјег Знања Нацрт пројектује саме светове, али и пукове људи у некима од 

њих. Ако се и сами светови Божјим Знањем преднацртавају, онда и човек као 

њихов део се преднацртава. Адам као непостојни лик и у оностраности има свој 

свет. Бог Назначава све светове и људе. Он пренадзначава и том пројекцијом Он 

саздава. Његов Божјег Знања Нацрт који унапред црта све светове нацртава 

Адама и његов лик који јесте боголика природа. 

Божјег Знања Нацрт = Бог Зна Назначено, значи да је и човек и његов свет 

назначен и постављен из Божјег Знања, о чему смо указали у Јеремијиним 

стиховима. Читава Творевина испројектована (нацртана) је из Божјег Знања, 

назначена Божјим Знањем остварује се чистим чином богосаздања. 

Његош указује, кроз Лучу, на Божјег Знања Назначење Човека и Света као 

нечега што Бог ни из чега ствара. И нацрт Божјег Знања као и пуноћа тог нацрта 

настају ни из чега. То је као код сликара који слика на платну или на некој 
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другој површини. Он прво прави цртеж, па тада све те нацрте испуњава бојама 

дајући им пуноћу. 

Божја ''површина'' јесте то – ни из чега, онда нацрт Божјег Знања се оцртава, 

а онда добија пуноћу саздања, јер из њега, Божјим саздањем, настаје испуњење. 

У случају Творевине то испуњење су плот и телесност. 

Као када се фрескопише. Фрескописац прво нацрта ликове и облике на 

фресци, па онда на основу нацртаних ликова додаје боје дајући пуноћу самој 

фресци. Тако чини и Божја поезија по Његошу. Као калиграф (краснописац) који 

пише слова, он црта слова, али их и украшава, испуњава слова. Он при томе им 

додаје украсе и шаре, чак и мале слике и илустрације, а тиме само попуњава онај 

нацртни основ. 

То је Његошево одгонетање и откривање начина Божјег саздања који је у 

основи описан у Соломоновим причама: ''Још не бјеше начинио земље ни поља 

ни почетка праху васиљенском; Кад је уређивао небеса, ондје бијах; кад је 

размјеравао круг над безданом'' (Прич. 8, 26 – 27). 

Дакле, Творац описује~црта круг над Безданом – празну, безобличну, тамну 

и бездану земност обликује кружно. И Мојсијева Слика Скиније од Бога дата 

јесте, једним посредним путем, описани начин Божјег Саздања. Из нацрта 

Божјег Знања (Божјег Знања Назначења) и према том нацрту све се ствара и 

обликује ни из чега, Божанским Логосом и кроз Њега. Из Нацрта долази Пуноћа. 

Из непостојаног лика Адамовог долази Адам у Плоти. 

Његош је новозаветни мислилац и у односу на старозаветне мудраце он има 

Свишег до детаља дат начин Божјег Саздања, нацрт Божјег Знања. И он то 

излаже до танчнина и сам вођен и занет Божјом поезијом. 

Само Божанско Слово узима на себе људску плот: 

 

Ово ниско људско осљепљење  

биће злоба душе Сатанине  

на похулу неба и вишњега.  

Божествену моју душу њежну  

забољеће судба човјеческа:  

ја ћу слово моје возљубљено  

у плот људску посље облачити,  

послати га да избави људе  

и законом свете моје правде  

помрачене осв'јетли умове
18
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То тек даје пуноћу и смисао целокупном Саздању, јер га сам Саздатељ 

испуњава и искупљује у потпуности. 

Божја Реч која, да тако кажемо, црта и назнакује творевину, на крају је 

осмишљава и испуњава Оваплоћењем, јер Божјoм Речју саздани су сви светови 

(Јев. 11, 3). Зато човек јесте од Искона пренадзначен као онај који је носилац 

Божјег Лика и као такав једини и прихватљив да се Бог оваплоти у његовом 

облику. Божји Лик Бога постаје и оваплоћује се сада као Божји Лик Човека – 

Богочовек. 

Али Божји преднацрт у Божјем Знању није нешто што је раздељено 

временом, него је то и вечношћу испројектовано време. Нацрт није временски 

однос већ Нацрт Божјег Знања. То јесте стање ствари утиснуто у време из кога 

настаје само Време, Свет, Творевина. 

Адам и његов Лик јесу превременски Божјег Знања Нацрти који су као и 

само време из Нацрта настала ствар ex nihilo. То јесте тајноводственост 

Његошевог дела – за једне саблазан, за друге безумље. Та одлика оних 

богоизабраних јесте одлика оних који су досегли Божјег Знања Назначење. Он 

то јасно у Тестаменту и каже – јер си ме на земљи над милионима и душом и 

тијелом украсио. 

Овај тајноводствени учитељ јесте неко кога не можемо процењивати и 

''премеравати'' него га морамо пратити да би до краја упознали и његово лично 

назначење. А оно је – Бог зна каквом судбом назначено. 

Божја пројекција стварности, Божје (пред)назначење светворевине јесте и 

смисао и сврха Човека = Челника Вечности = Божанског Лика утиснутог у 

материју. Он јесте истински нацрт Божанског Лика у свеукупној творевини. То 

је тајноводствено учење Његошево. И то јесте у њега Божјим Знањем утиснуто 

Назначење. Његошев задатак и јесте био да нам одгонетне, Божјим Знањем, 

нацрт Човека, а тиме нам је одгонетнуо и свој сопствени нацрт, нацрт себе 

назначеног Божјим Знањем. 

 

            

         Мандић Давор 
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