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Окле сад Цетиње?

Стварно, окле?
Одакле, одиста?
Улетело, одједном, ненадано, ненајављено.

И тргнуло ме. Не да се Цетињу вратим него 
да му се, више него уобичајено, посветим.

Није ово истраживање о друштвено-политич-
ком стању подловћенске вишевековне престонице.

Није ни монографија. Ни историјска читан-
ка. Ни туристички водич. Ни полемичко јогун-
ство. Ни вађење листова из дневника.

Расплело се неко црно клупко око Цетиња. Ко 
некад италијански бункери (неки још чуче).

Разбоји су постављени у више радионица и 
ту се тка, врло предано, убрзано.

Отишло се далеко. Предалеко. Неки су се 
дрзнули да у том плетењу Цетиње назо-
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ву „усташко гнијездо“. Не заостају ни други, 
па додају „фашистички центар“, „Јадно Це-
тиње“, „aнтисрпско увијек“. „Претвориће се 
врло брзо у Љубушко“. „Цетињани ће поста-
ти Хрвати“. „Одузети му назив пријестони-
ца“...

Пуцају из својих бункера – нарушено по-
литичких, заштитничко-посланичких, ква-
зиисторијских, новопатриотских, јадносрп-
ских, антисрпских, антицрногорских, црно-
горских, великополтронских, послушничких, 
незналачких, профитерских, европскосинте-
тичких...

Под таквом паљбом овај град није био ни 
када је Омер паша Латас јуришао, ни пред ар-
мадом цара Фрања Јосифа, ни италијанско-не-
мачке солдатеске.

Сад се ја наоружао и окуражио, у дубокој ста-
рости, и хоћу да будем стража на капији родног 
града?

Не. Ја сам ту пешак.
Не треба њему ни стара ни млада војска.
Онo се одавно зна бранити и одбранити.
Његова одбрана је – његово постојање.
И зато, лагано, по својој вољи, по свом 

сећању, хоћу да прошетам стазама којимa 
сам већ ходио. Да станем на одмаралишту на 
којем сам удисао кисеоник. Наду! Где су се бу-
диле жеље. Училе лекције. Да погледам са неке 
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чуке, катунске или са ћувика Орлова крша – 
којим смо шумарцима, дубодолинама, бодљи-
кавим стазама задихани газили или трчали 
да бисмо стигли у неку уску улицу или скучени 
трг Цетиња.

Ту где смо некад стигли, живели, стајали, ђи-
кали – шта је данас? Шта се то збива? Које се 
то коло игра? Који то поклич звони? Који то 
ветар дува?

Да, све је другачије. Друкчије. Друго.
Ако! Ако није – наопако!
А што је то, како, Цетиње другачије? Боље 

или горе? Старо или ново?
„Чаша жучи иште чашу меда,
Смијешане најлакше се пију.“ 
Дивни човек са штапом Вељко Влаховић по-

одавно је уписао: „Осјећао сам се да свијетом 
носим терет рођења – терет Црне Горе... Но-
сити непрекидно у себи Црну Гору значи и дар 
и проклетство. Црна Гора је и морска пјена и 
снијежна прашина, игра камених литица и су-
новрат потока, грохот битака и пијанство 
ратова.“ 

Центар те Црне Горе је – Цетиње.
Стожер небески око којег се све вртело, зида-

ло, уздизало, расијавало, просветљавало – пу-
них пет векова.

Догодили су се, мора се признати, у по-
следње две-три године неки инциденти који 
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нису део културе, историје, достојанства и 
менталитета Цетиња. Ваља претражити 
и истражити зашто се то тако одједном, 
еруптивно, збило, излило у протесте нети-
пичног цетињско-црногорског морала. У неке 
нове, димне Белведере.

Све то (о чему ће бити речи у овој књизи) 
не даје за право разним главешинама, цркве-
ним великодостојницима, отуђеним црно-
горским историчарима, политичким прва-
цима српских партија у Подгорици и слич-
ним, да из својих дрвених топова испаљују 
запаљиве отровне кугле према Цетињу.

У једном од својих свакодневних љутитих и 
импровизованих обраћања нацији, београдски 
предводник је рекао да је „увек 95 одсто Це-
тињана против српства“.

Ни корак није хтео да заостане свемоћни 
владика из Патријаршије СПЦ, па је умо-
тао фишек да је „Цетиње увек било анти-
српско“.

Њима, баш њима, пропагаторима српства, 
„српског света“, могло би да се постави једно 
сасвим обично питањце: Ако у Цетињу није 
било српства, где га је било у Црној Гори? Ако 
је за њих Црна Гора „српска држава“, где јој је 
била престоница, где су бивствовали њени 
владари, владике, митрополити, песници, 
уметници?



9

ЦЕ
ТИ
ЊЕ
 К
АМ
ЕН
И 
ПР
ЕС
ТО

Можда у Пљевљима, која су преузета од Ту-
рака 1912. и припојена Црној Гори? Можда у 
Будви, где се „мали од кужине“ већ неколико го-
дина залећу да скину плочу на којој пише да 
ју је 1918. године ослободила српска војска? Не 
знају да је до тада морска лепотица била под 
Аустроугарском и, као и цела Бока, пришла 
Црној Гори 1918.

Јел’ су те црногорске владике појале по Војво-
дини – одакле је тај владика – која је тек 1918. 
ушла у састав српске државе?

Један познати београдски историчар, про-
фесор, рођен у косовским увалама, обело-
дањује „да никада односи двеју нововековних 
српских држава, Србије и Црне Горе, нису били 
добри“. „Сада је Црна Гора највећи непријатељ 
Србије и српства“. Закључује: „Не верујте Цр-
ној Гори“.

Знатно тањег историјског знања, други 
професор је толико узлетео да тврди да „Це-
тиње колективно учествује у насиљу над Ср-
бима: неки физичком агресијом, неки подрш-
ком насиљу, а неки прећуткивањем тог на-
сиља“. „Анализа“ иде узлазном линијом: „Реч 
је о истоветном конвертитском синдрому 
какав постоји и у Госпићу, Бугојну, Љубуш-
ком...“ 

Цетиње је, према овом професору, исто што 
и некада усташко гнездо Љубушко!
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Избацује „далековиду“ поенту: „Цетиње чека 
иста судбина преласка у хрватство, а процес 
ће се убрзавати...“ 

Тако ће Цетињани „убрзано“ постати – Хр-
вати!

„Овде људско запиње познање.“ 
Да су Цетињани забраздили уверен је и је-

дан од челника српских демократских сна-
га у главном граду Црне Горе. Он јавно кличе 
испод никшићких бедема: „Цетиње више не 
заслужује да буде пријестоница... Нападну-
то је српско биће и култура српског наро-
да...“ 

„Страшило је слушат што се ради“.
„Оно што је прошло, више не постоји, оно 

што ће бити, још није дошло. Па шта онда по-
стоји? Само она тачка у којој се састоји про-
шлост и будућност. Ето, у тој тачки је сав 
наш живот“, писао је мудри горостас из Јасне 
Пољане Лав Толстој.

Када ћемо се ми наћи у тој тачки? Када ћемо 
је видети, додирнути?

То не знају, чини ми се, ни Свети Василије 
Острошки ни Свети Петар Цетињски, слава 
им и милост! Амин!

Али знам: Цетиње нису инциденти и неко-
лико догађаја који јесу обрукали цетињску ис-
торију, цетињско достојанство и цетињско 
поштење. Тога се Цетињани морају одрећи.
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Али Цетиње је много, много, хиљадама миља, 
неизмерно много далеко од тога.

Није престоница од јуче, од комуниста или 
демократа него дуже од пет стотина година 
главни град поносите државице.

Цетиње је духовна васиона.
Цетиње је крст опстанка и живота Црне 

Горе.
Цетиње је културно, просветно и образовно 

сазвежђе Црне Горе.
Цетиње је најсјајнија медаља храбрости, ју-

наштва и отпора.
Цетиње је град-херој – најжешћи европски 

устаник и јуришник против фашизма и окупа-
тора.

Цетиње је велелепни музеј.
Цетиње је камени престо једне државе.
Зато нови Црногорци, квазицрногорци, лаж-

ни Срби, продани Срби, политички Срби, лижи-
сахани, препродавци историје, народне пија-
вице, заговорници безбожности, еуропејски си-
сари, барјактари туђих застава – оставите 
Цетиње на миру!

Нек живи у својој златној колевци историје: 
„Историја је духовни облик у којем једна кул-
тура полаже рачун својој прошлости“, говорио 
је славни историчар Јохан Хајзинга.

Племенити Колашинац, горостас са шта-
пом уписао је: „Људи су (у Црној Гори – М. В.) 



М
а

н
о

јл
о

 М
а

њ
о

 В
у

к
о

т
и

ћ

12

више причали о историји, о просвети, а мање 
о будућности... Тек сам касније схватио да су 
Црногорци пијани од сопствене историје“.

И још увек су.
И још увек је капе, наште!
И Цетиње и Цетињани то чине. Сваког јутра.
А знају и они да се Црна Гора, како је писао 

Његош Вуку Караџићу, „припела на гору, те 
бљеска и довукује на себе громове злобе и за-
висти, како златна игла потресне стријеле 
облачне“.

Цетиње своје достојанство брани славном 
историјом, културом, просветом, вером, воје-
вањем, непокорношћу, слободом, независношћу, 
стваралаштвом...

Нема никаквог разлога да се дави у дневнопо-
литичким ујдурмама. Да га неко уцењује покло-
нима у најлон кесицама. Да га огрће пробуше-
ним кабаницама демократије или му обува 
опанке подаништва.

Цетиње је споменик историје и свега најбољег, 
људског и стваралачког и ту се ваља помолити 
слободи, истини и лепоти.

И лучама његове светлости тражити место 
у микрокозми.

Цетиње је – своје.
И – моје.
Такво какво је.
И зато...
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„Пустите ме да говорим
Док има ватре у мени...“ 
И док још важи она Миљковићева:
„Исто је певати и умирати...“ 

У Београду,
августа 2022.





МИ СМО 
ПРВАЦИ

 Првијенци  Херој  Липе 
 Кише   Сликари  Хумор





17

ЦЕ
ТИ
ЊЕ
 К
АМ
ЕН
И 
ПР
ЕС
ТО

Првијенци

Није било мањег главног града једне државе 
у Европи од Цетиња.
Али, и када је било само гнијездо са десе-

тинама кућа, па расло, некад лагано, а понекад 
убрзано, оно је увијек било центар збивања. Епи-
центар. Точак. Замајац. Покретач. Инспирација. 
Свијетлећа кула. Недовршени дворац из којег из-
лијећу најновије и најљепше зраке људског ства-
рања. Централа атомске снаге која отвара очара-
вајућа поља образовања, културе, грађевинарства, 
саобраћаја, комуникације...

Неодољиво је не присјетити се цетињских пр-
вијенаца. Они су, готово сви, и првијенци црно-
горске државе и друштва. Зато су још зрачнији. И 
вриједнији помена.

Посљедњи господар Зете Иван Црнојевић 
поставио је темеље свог дворца на Цетињском 
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пољу 1482. Тиме је Цетиње постало главни град 
Црне Горе и то је било готово пет стотина годи-
на.

Одштампан је Октоих 1494. године – прва ћири-
лична књига у Јужних Словена

Прва приватна кућа, сламом покривена, отво-
рила је врата 1832. године.

Прва основна школа 1834.
Први пасош 1834.
Први црногорски годишњак одштампан је 

1835.
Прва зграда за институције 1837, Његошева 

Биљарда, имала је и спрат и 25 одељења.
Први љекари 1858.
Прва стручна школа 1863, Богословија и један 

женски завод.
Прва модерна кућа у граду 1864, гостионица Ло-

канда.
Прва позоришна представа 1864.
Прва читаоница 1868.
Прва градска читаоница 1868.
Прва телеграфска линија 1869, Цетиње повеза-

но с Котором.
Први књижевни лист Црногорац 1871.
Прво пјевачко друштво 1871.
Први редовни поштански саобраћај 1873.
Прва болница „Данило Први“ 1873.
Први трг 1875.
Прва подружница Црвеног крста 1876.
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Прво Добровољно позоришно друштво 1884. у 
приватној кући, са 200 мјеста, извело „Балканску 
царицу“ аутора књаза Николе.

Први колски пут успостављен 1884. с Котором 
преко Његуша, дугачак 25,2 км.

Први оркестар, војни 1889.
Прва модерна пијаца, Балшића пазар 1891.
Први водовод 1891, са Обзовице, дугачак 10 ки-

лометара.
Прво клизачко друштво 1891.
Први паркови, дворски и општински, 1891.
Први музеј 1893.
Први архив 1895.
Прва државна гимназија 1896.
Прво страно представништво, са зградом – аус-

троугарско посланство, па готово истовремено 
зграда руског легата – 1900.

Првих година 20. вијека на Цетињу је било 11 
тениских игралишта.

Први аутомобил на Балкану замијенио је 
дилижансу 1903. и почео свакодневно да сао-
браћа.

Први новчани завод, Црногорска банка, 1906.
Први новац, перпер, 1906.
Први филм одгледан 1907.
Прва политичка странка, Народна странка, 

1907.
Први фудбалски клуб „Ловћен“ основан 1913. 

године.
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Први пуцњи у тринаестојулском устанку 1941. 
чули су се на подручју Цетиња – Чево и Вирпазар.

Поносити првијенци.
Вјесници новог времена.
Носиоци наде љепше будућности.


