
ЈЕДАН ТИХИ МОНОЛОГ ВЛАДИНЕ РАДА

Рим, горња галерија Ко- 
лосеума, априла, 1851.

. . . Са ове страхотне грађевине видим далеко, као 
са мога крша. Видим сву Римску Кампању, и назирем, 
тамо на западу, Тиреноко море. Гле, на каквом мелан- 
холичном и једноликом тлу ce родила највећа империја 
света, развијали ce најлепши мушки карактери, цветала 
савршена уметност, и имао ce читав сој ге,ниалних људи 
који безмало потврдише псаламску реч: да су људи 
скоро као богови . . . Али, на свему крв. He само на де- 
лима императора, него и на делима папа, и на делима 
уметничким. Уметницима су давали материјал и новац, па 
и идеје, окрутни великаши, a често и крваве руке . .. 
Овде, y Риму, где je историја једног града остварила 
велике победе y религији, држави, друштву и уметно- 
сти, видијМ јасније но игде што сам, да je владарско 
стварање скоро надчовечан, скоро натприродан рад.. 
Владарско стварање y држави и народу треба да je са- 
радња са вољом божјом. A има ли склада између воље 
божје и човечје, има ли га икада? Да ли je римски им- 
ператор, или римски папа, или владика Црне Горе пи- 
тао вољу своју je ли питала вољу божју!. . .  Како да- 
кле владати? He само Римљани, сав свет захтева да y 
владару буде моћ и сила, и сав свет говори: неко мора 
заповедати. Па зашто je онда тако тешко заповедати и 
управљати? Зато што одлука и заповест нису исто. 
Како то да нису? He питам то ја, јер ја знам да нису, 
питају то људи. Одлуку y глави гради мисао, a заповест 
заповеда владар, човек. . .  Одлука моја je мој задатак 
и моја одговорност, заповест моја je моја сила над



другима, a једно и друго je можда ударац y крму воље 
божје. Због страхоте и због величанства владарских 
одлука, мислим да сам дошао за господара по вољи 
божјој. Све Словенство признаје да ми je снага пес- 
ничка дата по милости божјој, a зашто не и снага вла- 
дара? Нисам по свом разбору узео владичанство, него 
против њега. Нисам га добио ни no чистом опредељењу 
стрица мога, јер су многи главари другога хтели би- 
рати, и могли бирати . . . Али ево, Владика сам, и морам 
да одлучујем, и да заповедам. .. Зато сад овде тражим, 
y духу, оне који су одлучивали, и заповедали, и ства- 
рали. У Риму ce стварало силно, Рим je историја света 
и позорница вољ§ божјих. Пакле-не и величанствене 
су бивале одлуке римских вођа и господара. Где je y 
њима део воље божје? He знам. Ако je заповест до- 
нела победу и ћар, кличе ce великом човеку. Ако je 
заповест донела страдање, каже ce: страшна je воља 
божја . .. Тамо на Цетињу, ја, по целу ноћ слуктим, че- 
кам одјеке одлука и заповести мојих. To чекање 
страшно je већ, a одјеци и одговори често још страш- 
нији. Сада, одлука je y Омер-паши, a одговор и одјек 
треба да су y мени, и можда и јесу још y мени, ма да 
сам и болан, и немоћан, и далеко. . . Моји Црногорци, 
као и некада грађани Рима, раде за своју садашњост, a 
ја треба да радим за будућност, да градим будућност. 
Ако владар не гради будућност, каже ce да не ради ни- 
шта. Омер-паша, будућност Црне Горе и српства, a 
смрт je моја можда ту. Остаје воља божја . .. A ако 
оздравим, поново коштац. Како je тешко владати и ра- 
дити. Један мора да ce издигне «ада све, и он мора по 
сваку цену да узме сарадњу свих. Али и издизање по 
опредељењу, и потпуно некористољубиво задобијање 
сарадње, ево Рим доказује да и то иде с крвљу! Јер су 
увек замршене тежње људи, и од времена на време 
мора неко да чвор раееца, својом вољом, једноетраном 
вољом, једностраном моћи. Али моћ je моћ само тако 
што je једнострана! Како дакле радити? Покушавао 
сам ја две стране слушати, и правду растрзати, и мени 
je ваљало, али оном што -правду тражаше, није ва- 
љало, јер je онај што правду тражи само онда задово- 
љан кад je правда једнострана . . . Овде видим, римски 
великаши нису правду растрзали, били су једнострави.



У паклу cy можда многи римски великаши, како пева 
најславнији песник Италије, али ето y Риму je живот, 
и лепота, и вечност . . .

Зло je y томе што човек може духом и навише и 
наниже. Моја Црна Гора однеговала чојство, скупог 
човека који сам пред собом диже себи цену, али истим 
тим начелима и пљачка и убија, понекад само зато што 
je некоме y време поста нађен мрс y торби. . .  И поре- 
дак, и традиција и идеал, и уметност, видим сада y 
Риму, све je крваво. Дивља животиња ce крви за храну 
и за женку, a човек ce крви за све! Зато што човек и 
ствара. Стварање тражи жртве, и божје стварање их 
тражи. Потопи, судари звезда, онај Везув на који сам 
ce пео, нови и свежи темељи земље над старим градо- 
вима, то су божја стварања нових дела, све с помоћу 
крви и жртава. По том истом закону раде и изграђивачи 
и реформатори; и што je «агон y борцу јачи, жртава 
je више. Мислим ли о цветању Рима, мислим ли о про- 
пасти Рима да би дошао други Рим, све je жртва, све 
од жртава. Нека ми неко покаже рачун за овај Коло- 
сеум! Више крви него дуката! Шта je дивних грађевина 
овде y Риму, и колико узиданих сенки. Папе су искоре- 
њивале читаве породице, да им узму имање, да зидају 
базилике, да подижу дивна степеништа, водоскоке, во- 
доводе, путеве, радионице уметничке, књижнице. A 
уметнике су силили на рад као робове, то ми с поносом 
рече данас онај фратар, и с поносом набрајаше шта су 
све посвршавали ти уметници и кад су били краткога 
века. Сликар Рафаел je живео само тридесет осам го- 
дина, a y оној грдосији од Ватикана покрива више ме- 
ста, и знатнији je безмало од свих папа заједно. Одведе 
ме фратар пред слику на којој je приказан папа ChkctIV 
y акту оснивања чувене библиотеке. Величанствено. Али 
исти тај папа послао je био y Фиренцу чак и једног 
кардинала, да убију Лоренца деи Медичи. Из политич- 
ких разлога. Али и тај Медичи je оснивао библиотеку 
и живео за науку и уметност.. . Све ce меша. Неправда, 
суровост, претворство, лаж, и заједно с тим свети пла- 
мен стварања, ето човек, ето творац! Бог један нека ce 
смилује творцима, јер их он један и разуме .. . Ено y 
Црној Гори, онај Шћепан мали, лажни цар и лажни чо- 
век, знао je владати и стварати. У тој моћи његовој,



знам, јер сам га проучавао и писао, било je памети, 
снаге, и лажи, заједно. Како ce мешају y човеку енер- 
гије духа и анархија морала! Дао je Шћепан убити чо- 
века зато што je чибуком ударио брата. Ред и морал 
повећавао, жртве узимао. И народ га волео и слушао . . . .  
Како треба владати? Ko треба да будем, Господе Боже? ' 
He говори ли народ црногорски исто о мени и Шће- 
пану: окрутан, али правичан. Ја, и Шћепан мали. Све 
ce меша. И сви мешамо. Ја ce овде смејем празновери- 
цама по католичким црквама; a нисам ли и ја, к.ад ми 
оно болесни архимандрит острошки посла капу да ce 
над њом молим Богу за његово здравље, нисам ли, или 
читао молитву и лагао себе, или не читао молитву, и ла- 
гао архимандрита и утврђивао га y празноверју. A за- 
иста сам читао молитве болним Херцеговцима и Босан- 
цима који су баш црногорског Владику тражили и до 
њега пешачили, читао сам, јер ми je то годило као Ср- 
бину, и требало као владару. .. Све ce меша.

Као y природи, ништа не може да ce издвоји, обу- 
стави, моништи, може само да ce преображава. Тако и y 
човеку, и најбољем, и y свецу, све дејствује, само сре- 
ћом, све ce и преображава. Рим ми то показује на сва- 
ком кораку. Гледам већ по који пут овај Колосеум, To 
je и рушевина и целина. Сав je затегнут и снажан; јед- 
нако му ископавају «ове делове; смрт му не прети без- 
обличјем. Поједини делови ce изнова везују, изломљене 
линије ce стежу, грађевина ce једнако преображава. . . 
Смрт и живот су y овом граду упоредо на по-слу. Тако 
лепо ce гледа из живота y смрт, и из смрти y живот, и 
види ce где шта треба поправити, и, рекао бих, овде, y 
Риму, и поправља ce, доправља ce преображавањем. 
Нигде нисам боље познао да je смрт оно што сам и сам 
y своме тестаменту написао: надживљавање и преобра- 
жење. Да сам здравији, ко зна како би ме Рим још 
преобразио. Овако. . . Па ипак, Рим тај прикова мене, 
који нисам поклоник икона, прикова ме за једну икону. 
Нашалио сам ce. Није то икона, него огромно, гениално 
сликарско дело онога Рафаели који, ко зна којим све 
путевима твораштва постаде величанствен y цркви, y 
музејима, y државама, y свету, y небу. Слика његова 
за коју ce везах, везује земљу и небо, и порука je чо- 
веку са бесмртном душом. На Рафаеловом платну Прео-



бражење Христово видео сам како човек одлази од зе- 
мље. Диже ce к небу Христос-човек, не као анђео, и с 
помоћу крила, кего као човек кога само глава и чело 
косе rope, мисао једна га вуче y висине где ће ce одмо- 
рити од свршеног задатка. . .  Отпутоваћу, a нећу ce <сит 
нагледати лика преображенога Христа, мирног човечја 
лика на којем пише да je задатак довршен. Пред там 
ллатном осетио сам y себи пун духовни мир. Мир -над 
животом мојим и владара и песника. A чим одем од 
слике, распињу ме опет бриге и жеље, хтео бих још да 
стварам, као песник и владар. Кад ce вратим слици, 
осећам да je доста. Je ли доста? Спевао сам песму ми- 
сли, проклео сам Омер-пашу, написао сам тестамент 
Богу . .. Мисао, Турчин, Бог . . . Све ce меша . . .  Али ја 
ce преображавам. Дижем ce од земље. Има преображе- 
ња, има бесмртности...


