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Горски вијенац је текст који реконструише социокултурни код црногорског друштва 
у ратном и херојском времену, то јест успоставља логос херојско-патриотског модела 
света и мишљења, учествује у формирању националног мита и идеализоване слике једне 
културе, што наравно не треба поистовећивати са стварним културним моделима и 
друштвеном праксом. 

Наводни историјски догађај истраге потурица у уметничком простору Горског ви-
јенца, особеном драмском стратегијом засниваном на наглашеној генолошкој хибридно-
сти, то јест активирању елемента како драмског, тако и епског и лирског кода, трансфо-
рмише се у надисторијски, богојављенски гест који доводи до преокрета у историји и 
означава почетак борбе против ислама и издајника. При том се око тог чина формирају и 
шире три концентрична културна круга: црногорски, православни и хришћански, који се 
затим на парадигматској равни текста супротстављају исламском и млетачком култу-
рном моделу. Супротност и тензија између црногорског и млетачког културног модела је 
маргинална, док је опозиција која се успоставља између црногорске и исламске културе 
језгро драмског сукоба, што доказује да културни кодови у овом Његошевом тексту пре-
судно утичу на артикулацију естетске поруке, из чега следи сасвим логичан закључак да 
је тема Горског вијенца реконструкција црногорског социокултурног кода, а не истрага 
потурица. 

 
Кључне речи: култура, код, драма, алегорија, истрага потурица, хришћанство, 

ислам, фолклорни текст, интертекстуалност, репрезентативна функција.   
 
                   

Један од најснажнијих кохезионих елемената црногорског књижев-
ног канона свакако је семантичка структура чојства и јунаштва, чије се 
дијахронијско обликовање и деловање може пратити у Његошевом Гор-
ском вијенцу, а касније и у Примјерима чојства и јунаштва Марка Ми-
љанова, јер управо уметничка транспозиција те културне категорије пре-
дставља особеност црногорске књижевности. Наиме, у осталим јужно-
словенским књижевностима чојство и јунаштво немају тако значајну 
улогу, нити сложене функције и изнијансирана значења, што се може 
објаснити познијим преласком црногорске књижевности са усмених на 
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писане књижевне кодове, при чему је фолклорни текст пресудно утицао 
на обликовање стваралачке парадигме бројних црногорских писаца XX 
века. То је условљено специфичним социјалним факторима, то јест вели-
ком отпорношћу племенске организације, која се на црногорским про-
сторима задржала дуже него код осталих јужнословенских народа, што 
је омогућило знатно дужи опстанак усмених књижевних кодова, којима 
се служила агонална и патријархална племенска заједница успоставља-
јући херојски модел мишљења и постојања, односно култ чојства и јуна-
штва као социјалну нужност. По мишљењу Герхарда Геземана црногор-
ски хероизам, између осталог, почива на обавези према одређеним пле-
менским законима, чије поштовање представља основну претпоставку, 
а то су: агон, заштита личне и породичне части, крвна освета, свети-
ња гостопримства, судјеловање у четовању и хајдуковању.1 Такав хе-
ројски модел културе пројектује се и на књижевне текстове, посебно на 
оне који показују висок степен референцијалности и миметизма. Особе-
на историјска ситуација и изолованост црногорских племена омогућила 
је да се конзервира и одупре времену један ретроградни социокултурни 
модел, чија су агонална и патријархална обележја видљива чак и у са-
временом црногорском друштву.  

Једно од основних начела црногорске културне парадигме јесте пер-
манентно призивање историје која се у том призивању мистификује, гло-
рификује и на крају трансформише у мит, па савремено црногорско дру-
штво у целини болује од митоманије. Оно показује наглашену склоност 
ка догматским моделима мишљења, што се најјасније манифестује у еу-
форичној, хипертрофираној религиозности. Можда зато што је тако пре-
терана и егзалтирана, ова нова религија – повампирено православље, 
добро нахрањено у ратовима деведесетих – заменила је смерност, по-
корност, праштање и богобојажљивост, као основне хришћанске емоци-
је, агресивношћу и мржњом према свему што није православно. Овај мо-
дел мишљења снажно се ослања на митоманију и користи старе, прове-
рене митове, попут косовског, оног о чојству и јунаштву, или пак мито-
манске интерпретације Горског вијенца, које отворено позивају на осве-
ту косовског пораза. Семантичке структуре истргнуте из свог књижев-
ног, другостепеног моделативног система веома су опасне јер могу бити, 
и нажалост јесу, злоупотребљене у социјалној пракси и емпиријској 
стварности, при чему је снага и енергија мита, његова улога у убеђивању 
појединца да се жртвује за „више циљеве“ неизмерна и незаменљива. Ве-
личанствену химну православљу поједини његошолози с правом су пре-
познавали и у Горском вијенцу, чије семантичке структуре чине подлогу 

                                                           
1 Герхард Геземан: Црногорски човјек, стр. 36. 
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синхроних ратничко-племенских, али и богословско-филозофских пок-
лика „праве вјере“, па у Енциклопедији Његош можемо прочитати сле-
дећу дефиницију православља: ПРАВОСЛАВЉЕ, чува право Христово 
учење од апостолских времена до данас. . . С обзиром на величину исто-
ријског страдања православље је најближа религија распетом Христу... 
Свети олтар који има највише право на Христово учење због свог тра-
гичног искуства окренут је Истоку.2 (Подвукла Т. Б).  

Лик у књижевном тексту остварује своју фиктивну егзистенцију на 
особен начин а као семантичка структура конституише се на основу 
књижевног кода, који почива на варљивом вербалном материјалу. Њего-
ва превасходно вербална егзистенција стога је веома нестабилна и отвара 
многа места неодређености. Фиктивну, дакле, врло осебену егзистенцију 
књижевних јунака, било да су драмске, лирске или наративне природе, 
наглашавају и Рене Велек и Остин Ворен: Песниково ја јесте измишље-
но, драмско ја чак и у субјективној лирици. Један лик у роману разликује 
се од историјске личности или личности из стварног живота. Он је са-
чињен једино од реченица којима га писац описује или које му ставља у 
уста. Он нема ни прошлости ни будућности... Примећујемо, исто тако, 
крајњу конвенционалност чак и драме која је понајвише натуралисти-
чка, не само у њеном усвајању сценског оквира већ и у начину на који се у 
њој рукује простором и временом, чак и у начину вођења на изглед 
реалистичког дијалога и избору његових саставних елемената, и у начи-
ну на који лица излазе на позорницу и напуштају је.3 С обзиром на тако 
очигледну драмску конвенционалност, необично звуче поједина тумаче-
ња Горског вијенца заснована на потпуном неразликовању емпиријске и 
књижевне, фиктивне стварности. Зато је читање тог текста као „истори-
ческог собитија“ веома ризично у истој оној мери у којој је ризично чи-
тање Луче микрокозма као филозофског списа. Наиме, при таквој интер-
претацији занемарује се основна ствар, а то је особена уметничка, одно-
сно књижевна природа текста, па је с књижевнотеоријског аспекта веома 
занимљива тврдња познатог његошолога Слободана Томовића: Иако је 
неприкосновено право пјесника да мијења и донекле ректификује грађу 
коју користи, у Његоша не налазимо ничега што би нарушило врије-
дност историјске истине. Стога Горски вијенац можемо узети и као 
значајан извор за разумијевање основних друштвених процеса и догађаја 
у прошлости, као ризницу аутентичне историјске материје.4 (Подвукла 

                                                           
2 Слободан Томовић: Богословско-филозофски појмовник Његошевог дјела, у књизи: 
Енциклопедија Његош, стр. 251–252. 
3 Рене Велек, Остин Ворен: Теорија књижевности, стр. 47–48.  
4 Слободан Томовић: Његошев Горски вијенац, у књизи Енциклопедија Његош, стр. 
484–485. 
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Т. Б). Онога трена кад историјска грађа почне да се обрађује и организује 
по правилима књижевног кода, историјске чињенице се трансформишу у 
књижевне, а као такве, оне не могу послужити за доказивање историјске 
истине: ниједан озбиљан историчар неће, за доказивање неке своје 
тврдње, навести песнички исказ или књижевну чињеницу, макар она 
била заснована на историјској грађи. Али пошто је Горски вијенац текст 
који настаје у оквиру хришћанске културе и представља њену веома 
моћно артикулисану одбрану, статус историјске чињенице одређују и 
општехришћанска начела, односно идеологеме. Став хришћанства према 
историји и историјском времену Мирча Елијаде коментарише на следећи 
начин:  

Једна ствар је, међутим, извесна: хришћанство настоји да спасе 
историју; пре свега зато јер придаје вредност историјском времену, а 
потом и због тога што за хришћанина историјски догађај, остајући и 
даље оно што јесте, може да пренесе надисторијску поруку. Читав 
проблем се своди на одгонетање ове поруке... То није увек лак подухват: 
’знаци’ божанског присуства у Космосу се могу сразмерно лако откри-
ти, док су слични ’знаци’ у Историји дубље скривени. 5      

Није случајно што аутор у свом исказу графички истиче кључну се-
мантичку структуру хришћанске догме јер су хришћани опседнути спа-
сењем, како себе самих тако и других; додуше, спасавајући свет, они по-
некад почине и злочин, али морално оправдање за то проналазе управо у 
свом поимању историје и у необоривој, апсолутној „истини” да је Бог 
ипак на њиховој страни. Укратко, хришћанин је сваком историјском до-
гађају приморан да приступи са ’страхом и дрхтањем’: за њега и најо-
бичнији историјски догађај, остајући стваран (то јест историјски ус-
ловљен), може у себи крити ново божје посредовање у историји;6 Да-
кле, у црногорској култури и „историји“ догађај који несумњиво изазива 
„страх и дрхтање“ јесте истрага потурица, коју су његошолози у својим 
интерпретацијама Горског вијенца различито називали, али готово увек 
узвишеним, елативним именима, бирајући при том вербалне јединице 
достојне да ту надисторијску поруку величанствено пренесу, јер се кроз 
истрагу објављује божанска истина о борби као космичком закону и о 
православљу као јединој правој вери:  

Он (мисли се на Његоша, прим, Т. Б) још досад није одредио важ-
ност дагађаја у историји, место његово које према осталима догађаји-
ма заузима.  

                                                           
5 Мирча Елијаде: Слике и симболи, стр. 198.  
6 Исто, стр. 199. 
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Али је то у колима и другим одвојеним местима учинио. Развио је 
цело стабло црногорске историје, и показао истрагу као завршни резул-
тат њен, као успех свих дотадашњих напора, као круну њену.7 

Међутим, Поповић, у свом патриотском заносу и нескривеном пре-
зиру према обријаној Турадији8 заборавља да то цело стабло није ништа 
друго до митска и епска слика историје, реконструисана на основу фо-
лклорног текста, а не историја заснована на документу. Дакле, дубоко у 
хришћанској свести затомљена је жудња да се историјски догађај про-
гласи еманацијом божје воље, који нам преноси специфично кодирану 
надисторијску поруку јер Богојављење или божја појава у свијету 
проузрокује заокрет повјести9, а управо тумачење истраге као историј-
ског догађаја омогућава тај моћни заокрет црногорске повјести, који де-
ли историју на период пре истраге и период после истраге. При том 
постају веома битне и моделативне функције уметничког простора јер се 
богојављење дешава на нарочитим, маркираним местима, најчешће 
узвишењу, што резултира допунском семантизацијом појединих про-
строних структура. У Горском вијенцу такво узвишено место, где је чо-
веку омогућено и дозвољено да комуницира с Богом, свакако је света 
црногорска планина – Ловћен, па Црногорци износе крсте на ловћенску 
висину и успостављају комуникацију с Богом, који им шаље хришћански 
кодирану поруку – величанствени крст-муњу, метафизичко и макроко-
смичко знамење неопходно за мотивацију истраге. Због тога је у њего-
шологији изузетно важно прогласити истрагу потурица за историјски до-
гађај, са прецизним временским координатама, па су многи књижевни 
критичари то и чинили, при том губећи из вида фиктивну природу књи-
жевног текста и особену организацију његовог семантичког система, ко-
ји се мери једино естетским критеријумима, при чему је потпуно иреле-
вантно да ли је неки мотив заснован на историјској грађи или не. Стога у 
Енциклопедији Његош о истрази потурица можемо прочитати да је то: 
Историјски догађај који се збио 1707. . . Писац реконструише историј-
ске чињенице у вези с централним догађајем с почетка XVIII вијека, 
истрагом потурица, па у складу са средишњом темом максимално ко-
ристи аутентичну историографску материју.10 Дакле, хришћанско тра-
гање за надисторијским порукама намеће проглашавање истраге потури-
ца историјском чињеницом, иако у историји о томе нема чврстих доказа: 

                                                           
7 Павле Поповић: О Горском вијенцу, стр. 84. 
8 Исто, стр. 83. 
9 Библијски лексикон, стр. 52. 
10 Слободан Томовић: Његошев Горски вијенац, у књизи: Енциклопедија Његош, стр. 
484. 
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У романтичарској историографији 19. вијека нестанак исламизи-
раних Црногораца сматран је посљедицом насилне ’истраге потурица’ 
која је спроведена у току једног дана. Наводно је до покоља исламизи-
раних Црногораца дошло на Божић 1702. или 1707. године. Историо-
графска конструкција о ’истрази потурица’ у Црној Гори за вријеме ми-
трополита Данила сасвим је неутемељена, јер за њу не постоји ниједан 
доказ.11 

Међутим, наводни историјски догађај истраге потурица у уметнич-
ком простору Горског вијенца, особеном драмском стратегијом заснива-
ном на наглашеној генолошкој хибридности, то јест активирању елемен-
та како драмског, тако и епског и лирског кода, трансформише се у над-
историјски, богојављенски гест који доводи до преокрета у историји и 
наводно означава круну борбе против ислама и издајника. При том се 
око тог чина формирају и шире три концентрична културна круга: 
црногорски, православни и хришћански, који се затим на парадигматској 
равни текста супротстављају исламском и млетачком културном моделу. 
Супротност и тензија између црногорског и млетачког културног модела 
је маргинална, док је опозиција која се успоставља између црногорске и 
исламске културе језгро драмског сукоба, што доказује да културни ко-
дови у овом Његошевом тексту пресудно утичу на артикулацију естетске 
поруке, из чега следи сасвим логичан закључак да је тема Горског вијен-
нца реконструкција црногорског социокултурног кода, а не истрага по-
турица. На велику жалост многих, изгледа да је чувено „историческо со-
битије“, то јест истрага „само“ монументална творевина песничке имаги-
нације која, укључена вешто у ланац историјских збивања транспоно-
ваних у књижевне чињенице и естетски оснажених енергијом митских 
образаца, деценијама заварава читаоце и тумаче овог најконтроверзнијег 
текста јужнословенских књижевности. Варљивост историјске истине, ко-
ја је у оквиру балканске социокултурне парадигме уздигнута на ниво 
светиње, и чињеницу да је историјска логика, у ствари, блиска (нара-
тивној) логици приче, Јуриј Лотман образлаже на следећи начин: Дакле, 
сама неопходност за историчара да се ослања на текстове, а за текс-
тове да догађаје препричавају по законима језичких и логичких, рето-
ричких и наративних конструкција, повезана је с тим што историјска 
реалност доспева у руке истраживача у несумњиво деформисаном обли-
ку. Томе још треба додати идеолошко кодирање, које чини виши хије-
рархијски степен изградње наративног текста и подразумева жанровске, 
идејно-политичке, социјалне, религиозне, филозофске и остале кодове.12 

                                                           
11 Живко Андријашевић, Шербо Растодер: Историја Црне Горе, стр. 91. 
12 Јуриј Лотман, Семиосфера, Нови Сад, Светови, стр. 340. 
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Усложњавање временске организације у Његошевој драми условље-
но је деловањем хришћанског културног кода, који отвара надисторијску 
димензију времена, где истрага потурица функционише као велико зна-
мење, манифестација божје воље, па семантички систем Горског вијенца 
отвара моћна симболика крста сублимирана у небеском знамењу. Томе 
доприносе и  модели усмене, ритуалне културе, који такође делују на по-
нашање ликова, припадника колектива, због чега се активира особена 
знаковност природних феномена, па они, у семиози инспирисаној ри-
туалном свешћу, добијају допунско семантичко оптерећење и прерастају 
у знамења: 

Обрад  
Виђесте ли чудо и знамење, 
Ка се двије муње прекрстише? 
Једна сину од Кома к Ловћену, 
Друга сину од Скадра к Острогу, 
Крст од огња жива направише. 
Ох, диван ли бјеше погледати!  (Подвукла Т. Б). 

Дакле, Бог је својом космичком енергијом прекрстио сву Црну Го-
ру, пославши Црногорцима благослов кроз знамење, односно кроз ко-
смичку артикулацију, и на тај начин се укључио у густу мотивациону 
мрежу која се формира иза истраге. При том се као један од најјачих мо-
тивационих низова издваја темпорална схема која уређује и спољашњу 
композицију, а заснива се на временским јединицама, посебно маркира-
ним у хришћанском календару јер означавају празнике посвећене сла-
вљењу највећих хришћанских светиња: Свете Тројице, Богородице и Хри-
ста. То још једном потврђује да истрага, планирана на тако сигнифи-
кантним временским одредницама какве су: Тројичин дан, Мала Госпо-
јина и Божић, које прерастају у својеврсне темпоралне симболе „праве 
вере“, садржи надисторијску поруку и представља еманацију божје воље.    

Глобална темпорална структура у књижевним текстовима у знатној 
мери је условљена типом културе, а у црногорском културном моделу 
успостављен је култ предака, прошлости и традиције, па је и организа-
ција времена у Горском вијенцу, као и активирање усмених кодова тиме 
условљен. Текстови окренути прошлости, као особеном епистемоло-
шком моделу, типични су за усмену културу племенско-патријархалне 
заједнице и њен основни естетски производ – фолклорни текст, чији еле-
менти врло активно учествују у организацији Његошеве драме.      

Основна одлика усмене културе јесте наглашени конзервативизам, 
јер се живот уређује из прошлости и старине, па слике из прошлости, 
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описане и опеване у фолклорном тексту13, служе као недостижни обрас-
ци понашања, при чему успостављени ауторитет стараца представља до-
датни разлог успореног развоја, због чега Потебња с правом тврди да 
усмена култура из себе генерише песимизам. Утицај усмене културе и 
њених аксиолошких ставова, посебно деловање „ауторитета стараца“ ма-
нифестује се у сложеним функцијама које у Горском вијенцу обавља 
игуман Стефан. У усменој култури мера се своди на човеков век, на по-
колење, а свест о постојању предаје се усмено с колена на колено, преко 
стараца који чувају и преносе обавештења од велике важности за ко-
лектив, при чему ауторитет стараца делује на информацију која се пре-
носи на ново поколење па ниједан податак није етички неутралан. Стога 
тако узвишену и одговорну функцију аутор додељује игуману Стефану, 
носиоцу ауторитета стараца, лику који својом парадигмом успоставља 
класификационо семантичко поље, прописује норме и правила понаша-
ња, који „пречишћавајући свијет на решето“, своју мудрост преноси на 
потомке.  

Непостојање историјске перспективе и меморија која је по поколе-
њима сегментована условљавају природу усменог књижевног дела, а на-
слаге искуства и памћења, конзервиране у гусларском тексту, чувају у 
високој мери митологизовану представу о светој прошлости. Херојско-
патријархална и племенска парадигма канонизује гусле и епску песму 
која слави црногорске светиње и етичке идеале, наметнуте културним 
кодом као узоре достојне опонашања, па игуман Стефан управо уз гусле 
слави Божић.     

Усмено памћење је краткорочно, ограничено на поколење и његов 
домет, па  такав механизам меморије много тога успут погуби, али се тај 
губитак надокнађује нарастајућом митском енергијом, која попуњава 
празнине у памћењу колектива. Такву функцију мнемоничког механи-
зма, који чува и кроз време преноси информацију од суштинске важно-
сти за идентитет и опстанак ратничко-племенске заједнице, аутор доде-
љује колима, носиоцима филогенетског памћења. Фолклорни текст је не-
одвојив од свог настанка и постојања у усменој култури, а деиктичка 
природа усмено артикулисаних информација подразумева присуство и 
реакцију реципијента, који веома активно учествује у семиози, што пре-
дставља основ усменог кодирања. Усмени кодови делују као основни 
организациони принципи Његошеве драме, а тако интензиван дијалог с 
фолклорним текстом књижевна критика је често препознавала као не-
довољну оригиналност Његошевог песничког идиома.  

                                                           
13 О томе видети у тексту Новице Петковића: Потебњина реконструкција усмене 
културе из Вукове грађе, у књизи Огледи из српске поетике.  
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Социокултурни поредак моделован у Горском вијенцу припада пле-
менској култури која подређује индивидуално колективном до те мере да 
ригорозна правила колектива постају један од најјачих спутавајућих ме-
ханизама у животу појединца. Међутим, иако су културне конвенције 
оштре и строге, оне у тексту нису изнијансиране, ликови робују конве-
нцијама, али без икаквих психолошких ломова, без истанчаних реакција, 
осим владике Данила, што је делимично условљено приказивањем драме 
колектива а не појединца. При том не треба губити из вида да је све то 
фиктивна стварност, без обзира на висок степен њене референцијално-
сти, јер је аутор бирао само оне елементе реалне културе који су му омо-
гућавали да моделује универзум по својим поетичким, етичким и иде-
олошким постулатима. Горски вијенац је текст који реконструише со-
циокултурни код црногорског друштва у ратном и херојском времену, то 
јест успоставља логос херојско-патриотског модела света и мишљења, 
који, превучен патином величанствености и патетике, учествује у фо-
рмирању националног мита и идеализоване слике једне кутуре, што на-
равно не треба поистовећивати са стварним културним моделима и дру-
штвеном праксом. 

У Горском вијенцу активан отпор злу успоставља се као основни 
етички принцип, што је у складу са црногорском традицијом и култом 
„слободе златне“. Стога црногорски национални мит израста из епске и 
херојске патетике, коју производи друштвена парадигма, ратничка и пле-
менска, чији је основни етички канон чојство и јунаштво, па се највећи 
број социокултурних запрека везује управо за тај култ. Дакле, културни 
модел је у целини подређен чојству и јунаштву, који служе очувању сло-
боде, племена и вере, односно циљева који надрастају индивидуалну 
егзистенцију, па је у складу с тим, у аксиолошком систему Горског ви-
јенца издаја жигосана као највећи грех. Такав грех заслужује најстрожу и 
најсуровију казну, што глас колектива моћно артикулише у колима, уз 
жестоке речи субјективне оцене, клетве, инвективе и пејоративе упућене 
на рачун издајника, које је углавном произвела митска свест: Великаши, 
проклете им душе...великаши, траг им се утро... великаши, грдне кукави-
це,/ постадоше рода издајице... Бранковићу, погано кољено,/ тако ли се 
служи отачаству,/ тако ли се цијени поштење? Поетика која је у то-
ликој мери зависна од етике и идеологије условљава моделовање риги-
дних и монолитних ликова, чије понашање подлеже аутоматизму јер по-
казује веома висок степен предвидљивости, а као кључни хронотоп у 
оквиру којег такви ликови остварују своју драмско-наративну егзисте-
нцију, моделује се хронотоп борбе, рата, односно мегдана. У херојском 
моделу света рат служи као средство успостављања културног обрасца у 
чијем се центру налази семантичка структура чојства и јунаштва, као ку-
лтна и дивинизована. Пошто је она истовремено и основ етичког систе-
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ма, рат који је неопходан за њено успостављање, постаје генератор мора-
лних вредности чојства и јунаштва, то јест херојског модела егзистенци-
је као најузвишенијег облика постојања:  

Јунаштво је цар зла свакојега –  
А и пиће најслађе душевно, 
Којијем се пјане покољења. 

Дакле, јунаштво је једина сила која се може супротставити злу, са-
владати га и подредити неком поретку. У границама једног дела и у гра-
ницама стваралаштва једног аутора примећујемо мноштво хронотопа 
и сложене, специфичне за једно дело или аутора, корелације међу њима, 
при чему обично један од њих фигурира као оквирни, или доминантни.14 
У Горском вијенцу то је свакако хронотоп рата, борбе, који постаје ве-
ома моћан симбол чије сложено и разуђено семантичко поље, поред про-
сторних, обухвата и непросторна, идеолошка и културолошка значења. 
Ако нема рата ни мегдана, нема нити може бити јунака, због чега се у хе-
ројском моделу света рат такође уздиже на ниво култа: нека буде борба 
непрестана, па Његошев Горски вијенац и црногорска етика прописују 
активан отпор злу као свету дужност.       

Територијалност, која је по Едварду Холу15 једна од основних соци-
окултурних категорија, пренесена у другостепени моделативни систем 
уметности, конкретно књижевности, јасно корелира са функцијама и зна-
чењима уметничког простора. Смештање ликова, то јест њихово кретање 
и деловање унутар уметничког простора увек има одређене моделативне 
вредности. Тако се јунаци и хероји најчешће смештају у просторне 
структуре чије је основно обележје висина, која престаје да буде само 
миметичко обележје простора и постаје симбол моралне узвишености. 
Стога Црногорци све одлуке од суштинске важности за опстанак колек-
тива доносе на Вељем гувну, просторној структури чије се кодирање, 
због наглашених моделативних вредности, остварује како у границама 
семантичког система Горског вијенца, тако и у црногорској култури уо-
пште. Просторно узвишење је у ствари место које је природа, односно 
Бог посебно означио, па такво место, звано курган, у ритуалној свести 
поприма магијске моћи, при чему избор маркиране просторне структуре, 
који предвиђа доношење одлука на узвишењу, одакле се поглед отвара 
ка мудрости, постаје релевантан и на плану социјалне семиотике. Фун-
кције Вељег гувна, светог места на коме се доносе одлуке, у другачијем 
типу културе обављају архитектонски објекти створени људском руком 
(сенат, парламент), дакле културне а не природне творевине, што сведо-
                                                           
14 Михаил Бахтин, О роману, Београд, Нолит, 1989,  стр. 382. 
15 О томе видети у: Едвард Хол, Неми језик. 
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чи о снажној повезаноси племенских културних модела са ритуалним 
обрасцима из епохе претписмености, који у Горском вијенцу продиру у 
хришћанску семиосферу и укршају се с њеним кодовима, при чему спој 
диспаратних културних низова резултура веома информативним синкре-
тизмом и семиотичком тензијом.    

Коматизам и лабавост унутрашњег склопа Његошеве драме после-
дице су наглашене тежње појединих фрагмената текста ка осамостаљи-
вању, што резултира успоравањем ритма драмске радње: Та усредсре-
ђеност драмске ’приче’ на јединствену и завршену радњу захтијева 
чврсту композициону повезаност свих њених дијелова и сасвим одређену 
усмјереност њеног развојног тока. Драма зато избјегава све оно што 
би могло радњу учинити дифузном и лабавом. Зато драмска слика сви-
јета није екстензивна већ интензивна.16 Међутим, у Његошевом дра-
мском тексту радња је управо лабава и дифузна, чак до те мере да изгле-
да као да је уведена у минус-поступак, како је својевремено приметио 
Павле Поповић: Онда се, наравно, десило то да Горски вијенац остане 
без драмске радње и уопште без икакве праве радње.17 Дакле, драмска 
слика света моделованог у Горском вијенцу антидрамски је оријентиса-
на на екстензивност, што је последица активности епског кода, који тежи 
да пружи што пластичнију и рељефнију слику света и културе јер тема 
контроверзног Његошевог текста није истрага потурица већ реконструк-
ција црногорског социокултурног кода. Стога се споредне сижејне лини-
је семантички осамостаљују захваљујући дијегетичким функцијама поје-
диних карактера, што за собом повлачи и модификације у структури 
драмског времена, које се организује на парадигми аналепсе, темпоралне 
фигуре која нарушава основни драмски принцип синхроности, односно 
приказивања догађаја in actu, па њено учестало јављање постаје главни 
разграђивачки фактор драмског кода. Споредне сижејне линије функци-
онишу као заокружене приповедне или пак лирске целине, наоко без 
суштинске везе с главним сижејним током, нарушавајући тако компак-
тност и хијерархију ове хибридне, драмско-наративно-лирске структуре. 
На тај начин угрожава се основно начело хомогене драмске композиције, 
која подразумева интензиван развој драмске радње, и нарушава однос 
зависности делова од целине, тако да се сегменти разглобљеног драм-
ског сижеа нижу на принципу паратаксе, што још више наглашава њихо-
ву самосталност у композиционом мозаику Горског вијенца. Међутим, 
све плочице мозаика сложене су, магичним спонама повезане у мону-
менталну слику црногорске културе и складно оркестриране у величан-
ствену химну посвећену племенско-патријархалној Црној Гори, јер тема 
                                                           
16 Зденко Лешић: Теорија књижњвности, стр. 395. 
17 Павле Поповић: Нав. дело, стр. 73.  
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која их тако моћно обједињује није неетички чин истраге потурица, већ 
реконструкција црногорског социокултурног кода, што подразумева сла-
вљење црногорских светиња, од којих су најважније „крст часни и сло-
бода златна“. У том случају самосталност споредних сижејних линија и 
појединих мотива се релативизује, јер су ипак сви елементи овог текста у 
функцији сликања црногорске културе, која се у ту сврху осветљава са 
два снажна рефлектора контрастног типа: с једне стране исламском, а с 
друге млетачком културом, па се на том фону још јасније указује црно-
горска култура. На тај начин интензивира се процес њене семиотизације 
која као културно време форсира прошлост, посебно у колима, као кон-
зервирану слику колективне свести и заједничког памћења, што је ти-
пично за репрезентативне текстове, јер се Горски вијенац у односу на 
црногорску културу и традицију не јавља са десемантизујућим или ра-
зграђивачким функцијама, већ напротив са наглашено канонским, које 
успостављају културни поредак. На дијахронијској равни црногорске 
књижевности после Горског вијенца уследио је цео низ текстова који су 
померили и модификовали како његова значења, тако и положај у ди-
јахронијском низу, и при том знатно оснажили његову функцију репре-
зентативног, канонског текста, као модела достојног опонашања. 

Уместо принципа хипотаксе и развијеног поређења, који је домина-
нтан у Његошевом космогонијском спеву Луча микрокозма, у Горском 
вијенцу се намеће принцип паратаксе и редукције, односно метафори-
чког сажимања исказа. Разуђена хипотакса, са бројним колонима за-
висног, субординираног односа, одражава принципе универзума уређе-
ног по божанским законима, где је све што постоји увезано у ланац ме-
ђузависности којим руководи свемогући творац. Наиме, синтактички 
модел Луче микрокозма треба суптилно да сугерише склад и узајамну 
повезаност свих елемената песничке структуре, односно моделованог 
универзума, јер све је уређено по божјој вољи и свему се зна место у ста-
билној, чврстој хијерархији која се не сме нарушити, пошто се покушаји 
угрожавања божанске хармоније сматрају судбинском грешком, а то се у 
божанском универзуму скупа плаћа. Насупрот томе, у Горском вијенцу 
доминира тежња ка осамостаљивању појединих сегмената текста, чиме 
се угрожавају принципи хомогености и компактности целине, што до-
води до тога да се паратакса успоставља као основно организационо на-
чело, које делује на уређење текста од микроструктурног до макростру-
ктурног нивоа.   

На плану спољашње семантике, зависно од предмета са којим текст 
комуницира, на који се односи, издвајају се две оријентације: оријента-
ција на природни језик или збиљу, и оријентација на туђи текст или језик 
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културе.18 Његошева изразито миметичка поетика, на којој је заснован 
Горски вијенац, полази од стварности и гради књижевне моделе људи, 
простора, времена и културе, што значи да на плану семантике доминира 
начело мимезе, аналогије и адеквације, односно референцијална или ко-
гнитивна функција с доминантном оријентацијом на предмет. Међутим, 
тако обликоване семантичке структуре, аксиолошке ставове и културне 
моделе овај књижевни текст враћа стварности, то јест реципијентима ко-
ји врло често не узимају у обзир висок степен њихове условности, њихо-
ву другостепену, уметничку уобличеност, па их поистовећују са емпири-
јским, историјским и етнографским чињеницама. Дакле, ради се о по-
вратном, реверзибилном утицају јер културни обрасци улазе у књиже-
вност подређујући се њеном специфичном и врло сложеном коду, а онда 
из књижевности повратно делују на друштво. Тај утицај може бити опа-
сан и може прерасти у својеврсну митоманију ако се књижевне чи-
њенице поистовете са емпиријским, а књижевни модели културе са етно-
графским и антрополошким, дакле, научно заснованим истраживањима 
културе. Пошто је Горски вијенац умногоме оријентисан на стварни ма-
теријални и културни свет, степен референцијалности у тексту је при-
лично висок, што је и наводило поједине критичаре да у Његошевој дра-
ми препознају слике стварног живота или етнографску, па чак и исто-
ријску истину, јер су при том занемаривали елементарну чињеницу: да 
пред собом имају књижевни текст, чија је „истина“ увек обележена печа-
том фиктивности, а то се не сме губити из вида приликом његове инте-
рпретације. 

Међутим, на плану спољашње семантике Његошева драма интензив-
но комуницира и са фолклорним текстом, такође канонском формом, па 
поред транстекстуалности (усмерености на природни језик или збиљу), у 
њеној организацији учествује и густа мрежа интертекстуалних релација, 
што потврђује наглашену оријентацију Горског вијенца на језик култу-
ре, као и изузетну сложеност његовог семантичког система, који се за-
снива на веома успешној синтези те две оријентације. Дакле, Горски ви-
јенац јесте слика једне културе, али преломљена кроз призму уметни-
чног текста и подређена његовој особеној организацији, коју уређују 
бројни књижевни кодови активирани у његовој артикулацији: 

Реалне културе, као и уметнички текстови, граде се попут клатна 
које се њише између тих система. Ипак, као владајућа тенденција поја-
вљује се оријентација једног или другог типа културе на аутокомуника-
цију или на добијање истине споља у облику поруке. Она се нарочито 

                                                           
18 О томе видети у: Дубравка Ораић-Толић, Теорија цитатности. 
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оштро испољава у митологизованој представи коју свака култура ства-
ра као свој идејни аутопортрет.19 

У Његошевој драми се заиста гради идејни аутопортрет једне култу-
ре, који је због високог естетског квалитета (само)артикулације постао 
отпоран на корозију времена, а на таквим текстовима, као на чврстом те-
мељу, израста монументална грађевина националног идентитета и култу-
ре. Место и улога Горског вијенца као канонског текста у црногорској 
традицији толико је стабилно, његове семантичке структуре су чврсте и 
аутоматизоване у оквиру црногорске књижевности у толикој мери да их 
не може угрозити деканонизовано читање, па оне служе као корисна ре-
дунданца у оквиру неких нових семантичких система, у којима долази до 
њихове ресемантизације.   

Цитатни текстови с репрезентативном функцијом стварају културни 
канон; цитатни текстови с презентативном функцијом поткопавају или 
руше постојећи канон. Први су највећа семиотизација у сфери интертек-
стуалних односа, други највећа десемиотизација; културно време првих 
је прошлост, других садашњост или будућност.20 Горски вијенац је де-
финитивно текст са наглашеном репрезентативном функцијом, који је 
одиграо пресудну улогу у стварању црногорског књижевног и културног 
канона, па и данас представља најснажнију културну силу која, по зако-
нима предака, уређује друштвену стварност.  

На основу интензивне комуникације коју црногорска култура и ње-
ни текстови остварују са Горским вијенцем, он се успоставља као моћни 
прототекст, који чува корене црногорског националног и културног иде-
нтитета за далеко неко покољење. Он у систему црногорске културе функ-
ционише као култни и канонски текст, чије су семантичке структуре 
превазишле границе књижевног универзума и постале веома моћно ку-
лтурно средство, јер вредносни ставови, забране и ограничења, пропи-
сани унутар књижевног система, и данас регулишу понашање припадни-
ка црногорске социјалне заједнице. Наиме, савремено црногорско дру-
штво преузима вредносне ставове из култног Његошевог текста и при-
хвата их као своје, не водећи рачуна о њиховој другостепеној моделати-
вној вредности, заборављајући чињеницу да они важе једино у грани-
цама књижевног универзума, те да су мржња и неповерење према дру-
гим културама, као и ксенофобија ствар прошлости и примитивне пле-
менске свести. Та фатална семиотизација нужно активира култ свете 
прошлости и још светијих предака, па се репрезентација социјалне заје-
днице и њене културе ослања на призивање душа прађедовских, узвише-

                                                           
19 Јуриј Лотман: Семиосфера, стр. 51–52. 
20 О томе видети у: Дубравка Ораић-Толић, Теорија цитатности. 
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них носилаца неприкосновених племенских закона, што данас умногоме 
омета интеркултурни дијалог црногорске интерпретативне заједнице.  

У односу на Горски вијенац јавља се углавном илустративни тип 
цитатности, који подразумева да у систему културе постоји строга хије-
рархија вредности, па се традиција, као и текстови националног књи-
жевног канона схватају као ризница вредна опонашања, што Његошевом 
тексту обезбеђује повлашћени положај у систему црногорске културе. 
Сваки културни канон намеће одговарајући хоризонт очекивања, а тек-
стови који надилазе тај хоризонт спадају у категорију презентативних 
текстова који нарушавју и поткопавају владајући естетички канон; такву 
разграђивачку функцију у црногорској књижевности неоспорно имају ли-
терарна остварења Миодрага Булатовића.  

Код исказа који садрже потенцијална метатекстуална (интертексту-
ална) значења долази до повећања арбитрарности јер, уз своја основна 
значења, такви искази асоцирају и допунска, која могу да активирају чи-
тав један симболички поредак. Што је симбол старији и дубљи, то више 
постаје колективан и универзалан, а његова мистика и симболика пове-
зане су с ирационалним и подсвесним. Симбол представља раскид са уо-
бичајеним, редундантним значењима и активира нови семантички по-
редак; врло је сложен, али недефинисан па само усмерава значење у 
одређеном правцу делујући као синтема или аксиоматска слика, која си-
мултано активира разнородна значења. Пошто симбол не укида чиње-
нично, већ му додаје једну нову и разуђену значењску димензију, у Го-
рском вијенцу историјске и етнографске чињенице обрађују се и стру-
ктурирају на посебан начин, подвргавају се такозваном другостепеном 
кодирању, па се на њих надовезују митска значења, као и ирационална и 
мистична полисемија. Слика црногорске културе, смештене у конкретни 
темпорални низ, особеним књижевним стратегијама, посебно митологи-
зацијом и мистификацијом предочене збиље, приближава се митским 
обрасцима. Наиме, мит у само једној причи сажима мноштво аналогних 
ситуација и сублимира свеобухватно искуство људског постојања, омо-
гућавајући откривање сталних, универзалних веза. Активирањем мит-
ских, архетипских образаца умножавају се функције драмског времена, 
чија је организација атипична за драмски код, па митско време продире у 
историјско и они се срећу у синтези, при чему мит оплемењује историју, 
а реалистичко предочавање културног модела бива натруњено романти-
чарским идеализацијама и улепшавањима:  

Друга је мана што је слика Црногораца у Вијенцу мало ублажена, 
оплемењена, улепшана... Изгледа, наиме, да Његош није сликао Црногор-
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це онаквим какви су они у ствари били, у оној боји коју су они заслу-
живали. 21 

Семантички систем Горског вијенца, под утицајем религијских и 
културних кодова, рашчлањен је на два подсистема међу којима је успо-
стављена непробојна и непрелазна граница, чиме се укида могућност ди-
намичног кретања у опозитно семантичко поље. Наиме, из класифика-
ционог семантичког поља22, обележеног крстом, не може се преступити 
у антипоље, обележено луном и симболима „туђе“ религије, јер је пре-
лазак у ислам увек фаталан и плаћа се смрћу. Племенско друштво сурово 
је према грешницима, према онима који су се усудили да прекрше строге 
норме и забране патријархалног социокултурног кода, а мотив издаје се 
по правилу активира приликом преласка из класификационог, хришћа-
нског семантичког поља у исламско антипоље. Тако озбиљан преступ, 
смрћу је платила Ружа Касанова, која је побегла за Турчина, а недозво-
љени прелазак границе између два супротстављена семантичка поља 
платиће и потурице, и то на најрадоснији хришћански празник, када ће 
их Црногорци крвљу крстити и мртве вратити вјери прађедовској. Овако 
моделовани светови, који међу собом немају додира ни комуникације, 
најчистији су пример културне нетолеранције и увођења интеркултурног 
дијалога у минус-поступак, па се Горски вијенац организује као монолог 
једне културе, као реализација аутистичног самоизолацијског процеса 
који води једино аутокомуникацији: Културе оријентисане на аутоко-
муникацију способне су да развијају велику духовну активност, иако се 
често показују као знатно мање динамичне него што то захтевају по-
требе људског друштва.23  

Ксенофобија и одбијање дијалога на линији ЈА – ОНИ мотивисано 
је страхом за сопствени идентитет и опстанак колектива, па се у Го-
рском вијенцу моделује култура која дозвољава комуникацију само у 
оквиру своје изузетно сужене семиосфере. Наиме, црногорска култура 
не може да успостави дијалог ни са млетачком ни са исламском култу-
ром, што је мотивисано опстанком те исте конзервативне, аутистичне и у 
себе затворене културе. Било је нужно затворити црногорску семиосфе-
ру (културни простор), одбранити је укидањем комуникације типа Ја – 
Они, то јест заштитити од дијалога са другим културним и религијским 
текстовима, управо ради њеног опстанка: Не сложи се Бајрам са Божи-
ћем! Преговори између Црногораца и потурица моделовани су тако да 
нагласе немогућност проналажења заједничког културног кода, а ако 
адресант и адресат не владају истим кодом, укида се могућност комуни-

                                                           
21 Павле Поповић: Нав. дело, стр. 134. 
22 О томе видети у књизи Јурија Лотмана: Структура уметничког текста. 
23 Јуриј Лотман:  Семиосфера, стр. 52. 
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кације. Конзеративизмом и затвореношћу племенска заједница се брани-
ла од туђег агресивног културног утицаја и опстајала управо захваљу-
јући тој изолованости. Неетички чин истраге потурица, у оквиру сема-
нтичког система Горског вијенца оправдава се сложеним и поливалент-
ним системом уметничке мотивације која се заснива на аргументима 
културе, на нужности и неопходности опстанка црногорске племенске 
заједнице: 

здружио се Турчин с Црногорцем, 
оџа риче на равном Цетињу; 
смрад ухвати лафа у кљусама,  
затрије се име црногорско, 
не остаде крста од три прста! (Г. В, стр. 72).   

Одбрана, као културна категорија чврсто је повезана са религијом24, 
јер религија делује као механизам одбране одређене културне парадигме, 
па су њене функције аналогне медицини, чија је основна сврха да 
одбрани организам од налета болести. На исти начин религија штити 
културу од туђег утицаја због чега је, по правилу, несклона културном 
полиглотизму, а одбрана је по својим формалним обрасцима по много 
чему обред колико и религија. Стога су по Горском вијенцу расути ве-
рски симболи, знамења хришћанске вере, па се чак и драмско време ме-
ри хришћанским темпоралним јединицама, што формира густу одбра-
мбену мрежу под окриљем религије која треба да сачува црногорску пле-
менску заједницу. Културна кохезија црногорског живота озбиљно је  
угрожена исламским културним кодом, а у изолованом и конзервати-
вном друштву утицај туђе културе, који се насилно намеће, изазива па-
нику и страх за сопствени идентитет, што се претвара у агресивност пре-
ма свему „туђем“. Носилац одбрамбене и религијске функције, који их 
обједињује у једној инстанци, јесте лик слепог игумана Стефана, чије ве-
рбалне формуле изузетне перлокцуијске снаге, делују као дилогични 
благослов на Црногорце који се припремају за, не баш етички, чин 
истраге потурица:     

Одбрана је с животом скопчана! 
Све природа снабд’јева оружјем 
против неке необуздне силе, 
против нужде, против недовољства: (Г. В, стр. 158). 

Суштинско својство дијалога, опозиција која се успоставља на ли-
нији Ја – Ти, у Горском вијенцу се под утицајем културне парадигме мо-
дификује, па драмска персона углавном комуницира са умноженим адре-
сатом, који постаје носилац колективне свести и ставова, при чему дра-
                                                           
24 О томе видети у: Едвард Хол, Неми језик. 
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мска инстанца Ти функционише као ознака колектива а не индивидуе. 
Наиме, комуникација с колективом, то јест племеном постаје примарни 
интеракцијски циљ, што намеће како тип племенске културе, тако и сло-
жени мотивациони механизам истраге потурица, који покреће изузетно 
успорену радњу, јер истрага није индивидуални већ колективни чин, па 
се Горски вијенац успоставља као текст који реконструише драму коле-
ктива. При том је владика Данило једини лик који одступа од колекти-
вног императива – истрага по сваку цену, па спада у динамичне јунаке, 
чија је идеолошка тачка гледишта супротстављена ригидној колективној 
свести. Дилема се артикулише кроз његове чувене монологе који због 
унутрашњег раздора лика попримају функције и структурне особине ди-
јалога, чему су опонирани моћни гласови колектива, сливени у складну 
полифонију исте идеолошке оријентације – без дилеме и беспоговорно 
за истрагу. 

Понашање за које се верује да проистиче из људске природе најче-
шће нема никакве везе с њом, већ представља научено понашање сложе-
не врсте условљено социокултурним кодом. Племенска организација 
успоставља један, за појединца веома ограничавајући културни код, врло 
густу мрежу правила и забрана, као и веома оштре казне у случајевима 
огрешења о строго прописану и утврђену норму. Ликови Горског вије-
нца добро се осећају у тако ригидном културном моделу, они га својим 
понашањем успостављају и промовишу, а од прописаног понашања 
одступа само владика Данило. У оквиру такве културне парадигме хро-
нотоп среће нужно је повезан са семантичком структуром чојства и јуна-
штва, као и са хришћанским светињама, па се понашање игумана Стефа-
на, након извршеног покоља над потурицама, може тумачити једино ку-
лтурним императивима: 

ЂАЧЕ (чита) 
сад ти нема у нашу нахију 
обиљежја од турскога уха 
до трупине али развалине. 
Владика Данило плаче а игуман се Стефан смије. 

ВЛАДИКА ДАНИЛО 
Ти, игумане, не разумје писмо, 
А би и ти на њем проплакао: 
По шестину уједно копају! 

ИГУМАН СТЕФАН: 
Разумјех га, ал плакат не могу; 
Да умијем плакат од радости, 
Бих плакао слађе него игда,  
Ал код мене када поје душа, 
сузе ми се смрзну од радости.   
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Свештеник је након покоља срећан, што је по хришћанском моралу, 
опет „исконструисано“ моралном, несхватљиво и неприхватљиво, дакле, 
хришћанска етика за њега није примарна нити је она регулатор његовог 
понашања, иако је покољ извршен на најрадоснији хришћански празник 
који, узгред буди речено, означава време праштања када се активира 
особена вербална формула Мир Божји, односно забрањује вербално на-
сиље (псовке). Осим тога, по народном веровању, на Божић је ваљало са-
мо започети радове, да би срећно ишли, што у контексту Горског ви-
јенца поприма монструозне конотације, тако да спој симболичких зна-
чања Божића и проливене крви маркира епилошку границу текста, а хри-
шћанске принципе љубави и праштања претвара у антихришћанско на-
чело: кољи ближњег свог. Дакле, радост игумана Стефана, његов смех на 
вест о покољу не може се у потпуности тумачити императивима хриш-
ћанског културног кода који предвиђа радосно слављење Христовог ро-
ђења, иако су хришћани „одбрамбене“ акције клања неверника или јере-
тика, врло често спроводили управо о значајним верским празницима, 
уносећи у свој „свети“ чин божји благослов, чија је сврха да покољ пре-
твори у богојављенски гест и надисторијску поруку свемогућег и пле-
менитог Бога. Игуман Стефан понаша се по правилима црногорског со-
циокултурног кода, који као свој примарни циљ успоставља очување 
слободе, племена  и вере, а том императиву све је подређено, па и морал. 
Он при том одступа од хришћанског кода који би, у његовом случају, 
морао бити примарни регулатор понашања, али под утицајем црногорске 
етике морално постаје оно што доприноси очувању ''виших циљева'', па 
је сасвим логично што у таквом културном обрасцу јунаштво представ-
ља централну етичку категорију.  

Свака култура намеће извесна ограничења и забране на човекове 
природне нагоне а природно човеково понашање преводи у условно – 
регулисано колективним погодбама. Број допуштених могућности и дру-
штвено прихватљивог понашања веома је ограничен у херојском моделу 
културе, па су ригидност и аутоматизам ликова логичне последице кул-
турне парадигме, по којој се моделује свет са апсолутним вредностима и 
мерама, свет стабилне, чврсте хијерархије што свему предвиђа своје ме-
сто. Стога су културна ограничења, која су у понуђеном моделу униве-
рзума веома строга, изузетно важна за разумевање ликова. Пошто је игу-
ман Стефан главни носилац и пропагатор културног кода који успо-
ставља част, образ и јунаштво као императив, он управља понашањем 
појединаца, па и самог владике, у ствари, кроз њега управља и делује 
црногорска култура, која ограничава и усмерава понашање ликова: 

Муж је бранич жене и ђетета,  
Народ бранич цркве и племена; 
Чест је слава, светиња народња! 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 
Славно мрите кад мријет морате!  
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Татјана БЕЧАНОВИЋ 
      
 

SEMIOTIC INTERPRETATION OF WUTHERING HEIGHTS 
Summary 

 
The seeming historical event of the Islam converts extermination 

developed in the artistic space of Wuthering Heights, based on an ephasized 
geneological hybrdity by a special dramatic strategy, i.e. by activating the 
elements of drama, epic and the lyrical code, is transformed into a 
superhistorical, epiphanic guest that had lead to a transformation in history 
and marked the beginning of fight against Islam and the traitors. All along, 
three concentric cultural circles are formed and developed around this event: 
Montenegrin, Orthodox and Christian that oppose the Islam and Venetian 
cultural models on the paradigmatic level of the text. While the opposition 
and tension between the Montenegrin and the Venetian cultural models is 
marginal, the one established between Montenegrin and Islam culture is the 
kernel of the dramatic conflict, which proves that the cultural codes in this 
Njegoš’s text decisively determine the articulation of the aesthetic message, 
wherefrom comes a quite logical conclusion that the topic of Wuthering 
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Heights is reconstruction of the Montenegrin socio-cultural code and not the 
extermination of the Islam converts. To the deep regret of many, it seems that 
the famous “istoričesko sobitije“ is only a monumental creation of poetic 
imagination, which, being masterfully interwoven in the chain of historical 
events transposed into literary facts and aesthetically empowered by the 
energy of mythic forms, has for decades been deceiving the readers and 
interpreters of this most controversial text in the South-Yugoslav literature.  
 




