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ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ

АПО КА ЛИП СА ВЛА ДИ КЕ ДА НИ ЛА

Не ка бу де што би ти не мо же
Нек ад про ждре, по ко си са та на!

(Вла ди ка Да ни ло, 659–660)

Не по сред ни Вла ди чин (Вла ди ке Да ни ла) са го вор ник у ГВ је 
Вук Ми ћу но вић, ју нак са ка квим мо же да се упо ре ди са мо Ми лош 
Оби лић, јер та квог ју на ка као Ву ка „Срп ки ња ни је ра ђа ла” ни пре 
Ко со ва, ни по сле Ко со ва. Да је та кав ју нак са го вор ник Вла ди ци 
– зна чај но је за то што Вла ди чи на ми сао мо ра да бу де до сто јан 
од го вор ју нач ком иза зо ву Ву ко вом. На Ву ко ву ми сао о ју на штву 
(ми сао кул та ју на штва ко јем слу жи по е зи ја) Вла ди ка мо ра да од
го во ри ју на штвом Ко сов ске ми сли.

Шта је то „ју на штво ми сли”?
То је ју на штво УНУ ТРА ШЊЕ. То је ју на штво ко је чо век мо ра 

да по ка же у бор би УНУ ТРА ШЊОЈ, ДУ ШЕВ НОЈ. Ка ко се бор ба 
про тив Са та не има да во ди као бор ба УНУ ТРА ШЊА – бор ба ду ше 
са те лом, ко ле ба ње и му ке са ме ду ше или, као чој ство у Мар ка 
Ми ља но ва, бор ба чо ве ка да дру ге од бра ни од са мог се бе – то је 
ја сно да се „ју на штво ми сли” са сто ји у ју на штву бор бе чо ве ко ве 
про тив Са та не. 

Ми ће мо још го во ри ти о зна ча ју и зна че њу те бор бе као 
уну тра шње. На рав но, о то ме ка ко је та бор ба опи са на у 
на шем на род ном и цр кве ном пре да њу. То је, исто вре ме но, 
бор ба за ко ју при пре ма и учи чо ве ка по ме ну та Ле стви ца 
(Јо ван Ле ствич ник), основ ни при руч ник мо на шког под
ви жни штва.1

1 По треб но је раз ли ко ва ти зна че ње пој мо ва ми сли и ми шље ња ко је у тек
сту „Апо ка лип са Вла ди ке Да ни ла” ко ри сти и под ра зу ме ва Жар ко Ви до вић од 



777

Не по сред ни су коб или ди а лог Ву ка Ми ћу но ви ћа и Вла ди ке 
Да ни ла је су коб из ме ђу оног ко ји по зи ва на ју на штво и оног ко ји 
по зи ва на то да се ју на штво пре ва зи ђе „ју на штвом МИ СЛИ” (ка ко 
ка же Иво Ан дрић), а за пра во да се култ ју на штва пре ва зи ђе Хри
сто вом ве ром.

Вла ди чин по зив се мо же сав сат ка ти у три сти ха ко ја на во ди 
и Иво Ан дрић ре кав ши о њи ма: 

„...ниг де у по е зи ји све та ни у суд би ни на ро да ни сам на шао 
стра шни је ло зин ке... са мо у би лач ког ап сур да... по зи тив
ног ни хи ли зма... не ги ра ње ствар но сти и оче вид но сти.” 
(Ан дрић, Ње гош као тра гич ни ју нак Ко сов ске ми сли).

Та три сти ха Вла ди чи на су:

Не ка бу де бор ба не пре ста на!
Не ка бу де што би ти не мо же –
Нек ад про ждре, по ко си Са та на! (ГВ, 658–660)

Тај Вла ди чин по зив је од го вор на иза зов Ми ћу но ви ћев, јер 
Вук Ми ћу но вић – осла ња ју ћи се на култ ју на штва и го во ре ћи из 
то га кул та (а не из хри шћан ства!) – не го ду је про тив Вла ди чи ног 
ми шље ња и об у зе то сти ми шље њем (уну тра шњом бор бом). Вук 

зна че ња ко ји ти пој мо ви има ју у ме та фи зич кој фи ло зо фи ји. На и ме, у ме та фи зич
кој фи ло зо фи ји по јам ми шље ња за у зи ма цен трал но ме сто, а њен основ ни ак си ом 
је по и сто ве ће ње би ти ја и ми шље ња. Жар ко Ви до вић је нај ве ћи део сво јих ра до ва 
по све тио опо вр га ва њу овог ак си о ма – у свим тим ра до ви ма он се тру дио да про
на ђе ко ре не овог ме та фи зич ког ста ва о од но су би ти ја и ми шље ња. Огле ди о ду
хов ном ис ку ству (1989) пред ста вља ју „ма пу пу та” при ме њи ва ња ње го вог схва та ња 
од но са би ти ја и ми шље ња уну тар те ма ко ји ма се ба вио. 

Ју на штво ми сли о ко ме у овом тек сту го во ри Ви до вић пред ста вља уну тра
шњу бор бу чо ве ка са стра дал ним ми сли ма (стра сти ма). Чо век об у зет стра сти
ма има ми сли ко је га во де у стра да ње, јер сва ком де лу прет хо ди ми сао: „Ка кве 
су ти ми сли, та кав ти је жи вот.” Ов де је реч је о уну тра шњој бор би ко ја се во ди 
про тив гре шних и не чи стих ми сли, да кле о хри шћан ском под ви гу. Све то о тач ка 
ба шти на по ла зи од прет по став ке да се у па лом све ту чо ве ко ва во ља и ум ха
мар ти зи ра ју (=огре хо вљу ју) и по ста ју под ло жни ути ца ји ма „ад ског на сле ђа” – то 
су ум и во ља па лог чо ве ка. Аске ти зам је пре све га уну тра шња ми са о на бор ба, 
а Ле стви ца Св. Јо ва на Ле ствич ни ка, ко ју по ми ње Ви до вић, нај по зна ти ја је књи
га у пр во слав ном све ту ко ја упу ћу је на ову уну тра шњу бор бу. Аске та, као „ју нак 
ми сли”, по бе ђу је стра сти ко је на па да ју ње гов „ор ган са зна ња”. Нил Сор ски, 
го во ре ћи о су шти ни уну тра шњег под ви жни штва, од но сно уну тра шњој бор би 
са по ми сли ма и стра сти ма на во ди да ми сле ни рат или бор ба, пра ће ни по бе дом 
или по ра зом, има ју сво је по сте пе но деј ство: нај пре се ја вља пред лог, за тим при
ста ја ње на ње га – одо бра ва ње, по том сле ди при хва та ње – са гла сје с њим, иза 
ње га је поро бље ност или за ро бље ње, и тек на кра ју страст. Да кле, у овом тек сту 
„ју нак ми сли” ни је не ка кав „ми сли лац” ни ти фи ло зоф, па чак ни ка да су му 
ми сли упр те „ка уну тра”, не го је аске та чи ји је под виг „очи шће ње ср ца и ума” 
од ми сли ко је ње гов ор ган ми шље ња чи не не са вр ше ним (ха мар ти зи ра ним). За 
де та ље ви де ти: Отац Нил Сор ски, Пре да ње о ду хов ном жи во ту, Вр шац 1988. 
и Све ти Јо ван Ле ствич ник, Ле стви ца, Бе о град 1963. (Прим. прир.) 
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Ми ћу но вић не за па жа и ни је све стан Вла ди чи не уну тра шње ду
шев не бор бе. Она је за ње га знак „пла хо сти” (пла шљи во сти), знак 
да се Вла ди ка бо ји Ту ра ка, па иза зи ва ју ћи и по ма ло вре ђа ју ћи Вла
ди ку ка же:

Ту ри та кве раз го во ре цр не!
(раз го во ре о Са та ни)

Љу ди ТР ПЕ, а ЖЕ НЕ на ри чу!
Не ма по сла у ПЛА ХА гла ва ра! (ГВ, 107–109)

(у пла шљи ва гла ва ра)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Бор би на шој кра ја би ти не ће
До ИС ТРА ГЕ тур ске или на ше. (ГВ, 131–132)

(и са мо ов де, у ре чи ма ју на ка Ву ка, се по ми ње 
чу ве на „ис тра га”!)

Ње му и та квом ми шље њу од го ва ра Вла ди ка Да ни ло кад ка же:

Не ка бу де бор ба не пре ста на!
Не ка бу де што би ти не мо же...

У овим мо но ло зи ма Вла ди ка или не по сред но од го ва ра Ву ку 
Ми ћу но ви ћу, или овај ње му, та ко да раз го вор во де нај ви ши за ступ
ник кул та ју на штва и нај ви ши за ступ ник ју на штва ми сли, ју на штва 
уну тра шње бор бе – уко ли ко Вла ди ку Да ни ла мо же мо сма тра ти 
нај ви шим за ступ ни ком уну тра шње бор бе.

А мо же мо. Тач но је, до ду ше, да је Игу ман Сте фан из над 
ње га сво јим ис ку ством под ви жни штва, уну тра шње бор бе 
мо на ха. Али Игу ман Сте фан је већ по сти гао мир и спо
кој ство, а Вла ди ка тек тре ба да поч не ту бор бу, да тек 
стиг не Игу ма но во ис ку ство. 

У пр вом мо но ло гу Вла ди ка из ра жа ва уну тра шњу бор бу ко ју 
ће Вук Ми ћу но вић од мах на па сти као сла бост (ГВ, 1–138). Сле де ћи 
пут Вук опет по зи ва на ју на штво („Ју на штво је цар зла сва ко је га 
– а и пи ће нај сла ђе ду шев но” итд.), су прот ста вља ју ћи ду шев ној 
бор би (ју на штву ми сли) ду шев но пи јан ство, а он да Вла ди ка у свом 
мо но ло гу, од го ва ра ју ћи Ми ћу но ви ћу, при ста је на бор бу. Али Вла
ди ка хо ће бор бу – не у ду шев ном пи јан ству, ју на штву, не го – бор
бу про тив Са та не, мно го те жу бор бу, са пу ном све шћу о мо гу ћим 
по сле ди ца ма (ГВ, 603–662). На те Вла ди чи не ре чи од го ва ра са да 
Сер дар Ву ко та, исто она ко ка ко је и Вук Ми ћу но вић од го во рио 
на пр ви Вла ди чин мо но лог. На и ме, Вук је та да од го во рио: 
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Не, Вла ди ко, ако Бо га зна деш!
Ка ква те је спо па ла не сре ћа
Те но ку каш као ку ка ви ца
И то пиш се у срп ске не сре ће? (ГВ, 89–92),

а Сер дар Ву ко та са да, на Вла ди чи не ре чи „Не ка бу де што би ти не 
мо же!”, на ту „нај стра шни ју ло зин ку” у по е зи ји све та, од го ва ра 
исто као и Вук Ми ћу но вић:

Бог са на ма и ан ђе ли Бож ји!
А ево си удрио, Вла ди ко, 
У не ка кве сму ће не вје тро ве,
Ка о мар чу кад удри вје шти ца
Ил у је сен мут ну вје до го ња. (ГВ, 663–667)

То је при род но. Сер дар Ву ко та се бо ји злих си ла и, ве ру ју ћи 
у њих, он при ста је да му оне бу ду са ве зни ци. (То се по ка зу је у Сер
дар Ву ко ти ној кле тви, ГВ, 2407–2437.) Ни Вук ни Ву ко та не ма ју 
пра ву пред ста ву о то ме шта је Бог, јер не ма ју ни пра ву пред ста ву 
о то ме шта је Грех и шта Спа се ње! (А Спа се ње је „крст ча сни и 
сло бо да злат на”!)

Страх од Зла је склон да у Злу тра жи са ве зни ка, па чак и за
шти ту. Али ни је склон да сту пи у од луч ну бор бу про тив Зла, да 
од би је сва ку по ми сао на не ки „так тич ки” са вез са Злом. Јер та кву 
бор бу про тив Зла склон је и спре ман да во ди чо век са мо у „ју на
штву ми сли” (у ве ри), а не у кул ту ју на штва!

Да кле, ако ју на ци иза зи ва ју Вла ди ку на бор бу ми сле ћи да он 
на бор бу ни је спре ман, да не ма хра бро сти, Вла ди ка им на иза зов 
од го ва ра по зи вом ко ји је још стра шни ји, а за ко ји они не ма ју хра
бро сти ни да га чу ју или раз у ме ју. Вла ди ка, на и ме, по зи ва на 
бор бу про тив – го во ре ћи је зи ком са мог Вла ди ке – про тив Са та не, 
ко јег ју на ци мо гу да за ми сле са мо као са ве зни ка, али ни ка ко као 
про тив ни ка. Или, ако не као са ве зни ка, он да као про тив ни ка без
о па сног, ни ма ло опа сни јег од не ке играч ке, као ђа во ла ко га су увек 
у ста њу да на са ма ре, јер је у кул ту ју на штва и сам ђа во не мо ћан 
пред ју на ком: „Ју на штво је цар Зла сва ко је га!”, ка ко ка же Вук 
Ми ћу но вић (ГВ, 605). 

Јер култ ју на штва се одр жа ва под усло вом да се о Са та ни не 
го во ри и не ми сли она ко как ко то чи ни Вла ди ка. Култ ју на штва 
се опи ре ко сов ском „ју на штву ми сли”!

* * *
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Ре чи Вла ди ке Да ни ла

Не ка бу де бор ба не пре ста на!
Не ка бу де што би ти не мо же –
Нек ад про ждре, по ко си Са та на! (ГВ, 658–660)

ни су ни ка ква ре тор ска фор ма. Та ко го во ри Вла ди ка ко ји ве ру је 
да је чо век – кад је Не бо за тво ре но (кад је за тво ре на твр ђа ва Не
бе ског Је ру са ли ма у ко ји се скла ња чо ве ко ва ду ша или дух ве ре, 
да кле, са ма Лу ча) – ве ру је да је чо век из ло жен нај ве ћој мо гу ћој 
опа сно сти. Сам ква ли тет те опа сно сти чи ни да је она не у по ре ди ва 
са опа сно шћу ко јој се из ла же ју нак. (Ју нач ка опа сност је увек не
што кван ти та тив но, а ње гов под виг је исто та ко мер љив, кван ти
та ти ван: по три ко пља у ви си ну ска че, по че ти ри до бра у на пре дак, 
јед ним ма хом де сет гла ва сје че итд., те раз би ја Тур ке на бу љу ке...) 
У по ре ђе њу са опа сно шћу ка ко је ви ди вер ник ли шен Не бе ског 
Је ру са ли ма ју нач ка опа сност је пре ма ле на и без и ме на. Ми мо ра мо 
да на свет гле да мо очи ма Вла ди ке Да ни ла, па да тек он да схва ти мо 
и сву те жи ну ње го ве од лу ке да се бо ри и про тив са мог Ада и Са
та не! О тој од лу ци и ње ној те жи ни ће мо се нај бо ље „оба ве сти ти” 
ако има мо на уму оно што је и сам Вла ди ка Ње гош ре као у Лу чи 
Ми кро ко зма, у По све ти, има ју ћи та да на уму не са мо оно што је 
Вла ди ка Да ни ло имао (на и ме, да се бо ри про тив Са та не и Ада), 
не го и оно што ће ре ћи Игу ман Сте фан (да свет оста је „са став па
кле не не сло ге”, те да Вла ди ка Да ни ло не ће мо ћи бор бом про тив Са
та не ни по бе дом над Са та ном из ме ни ти при ро ду све та, „са ста ва 
па кле не не сло ге”!).

Да кле, у Лу чи Ми кро ко зма го во ри Ње гош не по сред но, у ње му 
го во ри и Вла ди ка Да ни ло (млад као и Ње гош), и Игу ман Сте фан 
(му дар као Ње го шев вас пи тач, стриц, Све ти Пе тар Це тињ ски), те 
је Гор ски ви је нац „про јек то ван” већ ту. Ево шта ка же Ње гош:

Див ни пјев че срп ске на род но сти,
Бич си суд бе ве ће ис пи тао –

(као што је то ис пи тао и Игу ман Сте фан те са
знао:)

СВИ ЈЕТ же љи не зна уго ди ти.
(Свет је „са став па кле не не сло ге”, ти ра нин чак 
и ти ра ни ну!)

Суд ба Ти је и мо ја по зна та –
Ми слим, неј ма по доб не на зе мљи:
ДО ВРА ТАХ САМ ИЗ НИ КА ТАР ТА РА

(нај цр њег па кле ног мра ка)
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АД НА МЕ НЕ СА ПРО КЛЕТ СТВОМ РИ ЧЕ,
(обе ћа ва да ће Вла ди ку про ждре ти, да ће га Са
та на по ко си ти!)

Сва му ГЛЕ ДАМ гад на по зо ри шта;
(гле да при зо ре ко је ју на ци, ли ше ни апо ка лип
тич ног ви ђе ња и те мо ћи, не ви де, јер не ма ју ни 
сме ло сти да ви де Зло!)

Ал на суд бу ви ка ти НЕ СМИ ЈЕМ –
НА ДЕ ЖДА ми ВО ЉОМ ТВОР ЦА бли ста!

(ЛМ, П, 181–190)

У па кле ном мра ку бли ста му на да, као Лу ча! Ве ра ве ру је и кад не 
ви ди. Ве ри ни је по треб но да ви ди. „Бла го они ма ко ји не ви де, а 
ве ру ју!”, ка же Хри стос. И ов де Ње гош.

Из истих тих раз ло га ВЕ РЕ Вла ди ка Да ни ло се на да: ето, 
не ка и Ад про ждре и по ко си Са та на, не ка бу де и то што би ти не 
мо же (а би ти не мо же да Ад про ждре и по ко си Са та на!). Па ако и 
про ждре и по ко си – а то ипак би ти не мо же! јер Вла ди ка се на да, 
„на де жда ми ВО ЉОМ ТВОР ЦА бли ста!” – ипак ће би ти не ких 
пло до ва те на ше од лу ке да при хва ти мо бор бу са Са та ном:

На гро бљу ће из ни ћи цви је ће
За да ле ко не ко по ко ље ње! (ГВ, 661–662)

Вла ди ка, да кле, не из ри че „стра шну ло зин ку”, не го НА ДУ. 
Ло зин ка је стра шна за ју на ке, јер не при хва та ју Вла ди чи ну бор бу! 
Од мах Сер дар Ву ко та при зи ва Бо га и ан ђе ле Бо жи је: да от кло ни 
ПО МИ САО на Са та ну, а ка мо ли бор бу про тив ње га! Ју на ци се 
бо је и обич не ба бе кад је она „у са ве зу са ве шти ца ма” или „са Са
та ном”. Чи та ва епи зо да са ба бом „вје шти цом” го во ри ја сно о то ме 
стра ху ју на ка.

* * *

У крат ком за стра њи ва њу же ли мо да ука же мо на бит ну ве зу 
кул та ју на штва, с јед не стра не, и стра ха „од ви ших мрач них си ла”, 
од „Ни чег, не би ти ја”, од не бит ни је као чо ве ко ве НЕ МО ЋИ у све ту 
и, са мим тим, не све тов но сти. (Не све тов ност је исто што и не моћ 
чо ве ка у по сто је ћем све ту.)

Култ ју на штва је сма тран основ ним по кре та чем исто ри је. 
Хе гел сма тра да су осни ва чи др жа ве хе ро ји, те да је са мом Уму 
ко ји хо ће др жа ву по тре бан хе рој и култ хе ро и зма. У др жа ви се он 
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под ре ђу је др жа ви као сред ство ци љу. Али тај култ по чи ва на стра ху. 
Чо век те жи из ве сно сти (зна њу, ап со лут ном зна њу) из стра ха ко ји 
је иза зван не из ве сно шћу. Страх је по кре тач спо зна је и исто ри је, 
он је чак – од вре ме на фи ло зо фи је ег зи стен ци је – до жи вео да бу де 
сла вљен као по зи ти ван, гра ди тељ ски еле мент. Он је фи ло зоф ска 
вр ли на! Страх од у зи ма чо ве ку спо соб ност да бу де лич ност – ка ко 
то уо ча ва ју и Пла тон, и пла то ни зам, и мо на шко под ви жни штво, и 
Ле стви ца Све тог Јо ва на Ле ствич ни ка, и Ње гош (ко ји ка же: „Страх 
жи во ту ка ља образ че сто!”). У фи ло зо фи ји ег зи стен ци је страх је, 
на про тив, основ на фи ло зоф ска вр ли на; оно што је у Пла то на би ло 
ди вље ње би ти ју (осе ћа ње пу но ће), то је у фи ло зо фи ји ег зи стен ци
је (и ње ном ту ма че њу ве ре) СТРАХ (ко ји је осе ћа ње ли ше но сти, а 
не пу но ће би ти ја!).

Ово је нео бич но зна чај на те ма на ко ју са да са мо под се ћа мо, 
ка ко би нам ја сни ја би ла свест о ра зли ци из ме ђу кул та ју на штва 
и кул та под ви жнич ког, а и свест о ли ку Вла ди ке Да ни ла!

Вук Ми ћу но вић се не бо ји смр ти. Увек се ју на ци хва ле ка ко 
се не бо је смр ти: не у стра ши ви су и ни шта им ни је умре ти, чи не то 
вр ло ла ко. Али ју на штво и ни је лек од „смрт ног стра ха” (стра ха 
од смр ти), не го од стра ха од НЕ МО ЋИ. Ју нак не ће ве чи ти жи вот 
или бе смрт ност. (И Ахил од ла зи ме ђу сен ке, ме ђу мр тве, у Не вид, 
у Ад!) Ју нак хо ће МОЋ. Он се не бо ји смр ти, не го НЕ МО ЋИ. Ју
на штвом се не ле чи страх од смр ти, не го страх од НЕ МО ЋИ. Ако 
ју на ку за пре ти те смр ћу, ни сте му за пре ти ли пра вом опа сно шћу 
од ко је би се упла шио. Тре ба му за пре ти ти не мо ћу – па ће се он да 
от кри ти су шти на ју на штва и ње го ве лич но сти. Та да ће да пу зи 
исто она ко ка ко ће да пу зи ку ка ви ца (чо век ко ји се бо ји смр ти) кад 
му за пре ти те смр ћу!

Ју на штво је ВО ЉА ЗА МОЋ. Вук Ми ћу но вић је ју нак, јер се не 
бо ји смр ти, не го не мо ћи. Он хо ће свет као сред ство мо ћи и ат мос фе
ру (струк ту ру, ор га ни зам итд.) ње го ве мо ћи. Ево ка ко Вук Ми ћу но
вић из ра жа ва свој „ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈАЛ НИ” страх ко ји је страх од 
не мо ћи, у овом слу ча ју при ка зан кон крет но као страх од ста ро сти:

Куд ћеш ви ше бру ке од ста ро сти?
Но ге кло ну, а очи из да ју.
Уз блу ти се мо зак у ти кви ни,
По ђе ти њи че ло на мр ште но;
Грд не ја ме на гр ди ле ли це,
Мут не очи уте кле у гла ву;
Смрт се ГАД НО ис под че ла сми је
Ка ко жа ба ис под сво је ко ре! (ГВ, 998–1005)
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У тој чо ве ко вој не мо ћи смрт је гад на, гад но се сми је, док у 
мла до сти смрт ни је гад на, не го „ЛЕ ПА”, исто она ко ка ко и На по
ле он то ка же у Ра ту и ми ру кад по сма тра па лог Ан дре ја Бол кон
ског (ми сле ћи да је Бол кон ски мр тав), кад оби ла зи бој но по ље по сле 
Ау стер ли ца! Ево, ов де то ка же и Вук Ми ћу но вић (чи ме Ње гош 
из ра жа ва све тлу стра ну су шти не кул та ју на штва): 

Што су мом ци пр сих ва тре ни јех,
У ко ји ма ср ца пре ту ца ју
Крв ужде ну ПЛА МЕ НОМ ГОР ДО ШЋУ?

(во љом за мо ћи, ко ја је у Лу чи Ми кро ко зма са тан
ски грех чо ве ков!)

Шта су они? – ЖЕР ТВЕ БЛА ГО РОД НЕ 
Да пре ла зе с бој ни јех по ља нах

(као у гер ман ској ми то ло ги ји па ган ској, или у 
ислам ском кул ту ју на штва)

У ве се ло цар ство по е зи је,
Ка ко ро сне сви је тле ка пљи це
Уз ве се ле зра ке на не бе са. (ГВ, 990–997)

Вук Ми ћу но вић го во ри ре чи ма Са та не из Лу че Ми кро ко зма, 
пе ва ње че твр то (од би ја ју ћи ан ђе о ски по зив да се по ка је):

„Не, не!” – гла сом про гр ми круп ни јем
Зли ГУ БИ ТЕЉ ДУ ША бе смрт ни јех,
Да га чу је стан бун тов ни цио;
„Ми ха и ле, по доб ни ми чи ном,
АЛИ ДУ ХОМ МНО ГО НИ ЖИ МЕ НЕ, 
ЈЕР ТИ ДУ ША, као мо ја, ни је
БЛА ГО РОД НОМ ГОР ДО ШЋУ ЗА ЖДЕ НА!”

(ЛМ, IV, 41–47) 

Он од би ја „сва бла жен ства Не ба” и она су му гр ка (ЛМ, IV, 51...) 
као што је Ву ку Ми ћу но ви ћу гр ка и грд на ста рост ко ју не сме ни 
да че ка, јер ће би ти ли шен мо ћи!

У вре ме кад је култ ју на штва био у ста њу да ства ра и 
одр жа ва за јед ни цу на то ме кул ту, док тај култ још ни је 
био под ре ђен др жа ви, чо век је за и ста гу био моћ са ста
ро шћу. Уо ста лом моћ при па да мла до ме, тј. ЈУ НО ШИ 
(мла ди ћу): са мо он мо же би ти ЈУ НАК. Ју на штво је моћ 
ко ја при па да са мо мла до ме, ју но ши. Стар ци су мо гли да 
има ју са мо ау то ри тет му дро сти. Али њи хо во ју на штво 
је ју на штво МИ СЛИ о ис ку ству ЧОЈ СТВЕ НОМ (virtus).
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У на ше вре ме стар ци ма сто је на рас по ла га њу ин сти ту
ци је да им обез бе де моћ ка кву су – у вре ме чи стог, не др
жав ног кул та ју на штва – мо гли има ти са мо док су би ли 
мла ди. Др жа ва обез бе ђу је да не мла до сти све до стар че
ве смр ти!

На су прот то ме Ми ћу но ви ће вом стра ху од СТА РО СТИ, тј. од 
не мо ћи (од пре о бра ћа ња све та у не свет, мла до сти у ста рост), Вла
ди ка из ра жа ва ди вље ње СТА РО СТИ Игу ма на, ју на ка ми сли:

Љеп ше ства ри на сви је ту не ма
не го ли це пу но ве се ло сти,
осо бе но, ка што је код те бе,

(ли це осо бе но, лич но, из ра зи то!)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТО ЈЕ УПРАВ БЛА ГО СЛОВ ВИ ШЊЕ ГА.

(ГВ, 2479–2485)

То је још је дан од при ме ра су да ра из ме ђу ју на штва ми сли (Вла
ди ке) и кул та ју на штва (Ву ка Ми ћу но ви ћа, Сер дар Ву ко те, Кне за 
Ра да и др.). Не моћ и ста рост пла ше са мо чо ве ка ко ји је су шта во ља 
за мо ћи. У кул ту ју на штва не моћ је нај ве ћа опа сност исто она ко 
ка ко је у „кул ту” обич не сва ко днев ни це смрт нај ве ћа опа сност. 
(Ка же мо „кул ту”, јер сва ко днев ни ца је ли ше на кул та!)

Страх има раз ли чи та зна че ња, раз ли чи те са др жа је, раз ли чи
те раз ло ге. „Ег зи стен ци јал ни” страх (о ко јем се то ли ко го во ри у 
фи ло зо фи ји ег зи стен ци је) ни је страх од смр ти, не го страх ко ји 
осе ћа чо век но шен во љом за мо ћи. А та во ља је ОСНОВ НИ ГРЕХ. 
Она је раз лог чо ве ко вог ПА ДА. Њо ме је чо век сле дио Са та ну. Том 
во љом (гор до шћу) је чо век но шен у са та ни зам. Та во ља је раз лог 
па да и у Лу чи Ми кро ко зма. Вла ди ка Да ни ло се не бо ји смр ти (као 
ни Вук Ми ћу но вић). Али се он не бо ји ни не мо ћи (ко је се Вук бо ји)! 
Вла ди ка се бо ји са та ни зма и са мим тим Са та на не ма чи ме да уце ни 
Вла ди ку: ни смр ћу (или жи во том), ни мо ћи (или не мо ћи).

У оној чу ве ној сце ни ка да Са та на ку ша Хри ста (Ма теј, 4, 
1–11; Мар ко, 1, 12–13; Лу ка, 4, 1–13) – сце ни ко јом по чи ње и Ве ли ки 
ин кви зи тор До сто јев ског, пи сан као ко мен тар би блиј ском тек сту 
о Са та ни ном ку ша њу Хри ста – у тој сце ни ра ди се о то ме да ли ће 
Хри стос одо ле ти са тан ској во љи за моћ, да ли ће при хва ти ти дра
жи те мо ћи! А дра жи мо ћи су за но сни је од сва ке стра сти. Оне су 
су шти на ма гиј ског за но са.

Страх ју на ка је страх од не мо ћи. Кад им се ука же из глед да 
ће упр кос свим на ци о нал ним за слу га ма би ти не моћ ни, они – из 
СТРА ХА од не мо ћи – по ста ју из дај ни ци на ци је. Та ко је то би ло од 
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вре ме на Гр ка (и Грч копер сиј ских ра то ва) до да нас. Не ко из да из 
стра ха од смр ти. Ју нак из да је из стра ха од не мо ћи, уко ли ко, на рав
но, пре то га већ ни је пре ва зи шао ју на штво чој ством или под ви
жни штвом! А за то се тра жи ви ше од ју на штва: тра жи се ју на штво 
МИ СЛИ! 

* * *

Да је све то та ко и да ми из на шег исто риј ског ис ку ства мо же
мо о стра ху ре ћи ви ше не го сва европ ска фи ло зо фи ја ег зи стен ци је, 
не ка нам као до каз по слу же основ не чи ње ни це из на ше исто ри је:

Бор ци за сло бо ду, хај ду ци, уста ни ци по ста ли су на ро ду по сле 
осло бо ђе ња те шки исто то ли ко ко ли ко и тла чи те љи. Вук Ка ра џић 
се ту жи та ко на хај дуч ку и ја ни чар ску власт осло бо ди ла ца. А они 
су за и ста би ли ју на ци. Са мо, док се на род за ба вља хва ле ћи њи хо
ву не у стра ши вост пред смр ћу, за бо ра вља оно бит но: њи хов страх 
пред не мо ћи. А они ће ра ди је по у ми ра ти не го пу сти ти власт из 
сво је ру ке. Јер они су се не у стра ши во – „за гр ље ни са смр ћу”, ка ко 
то Си ма Ми лу ти но вић ка же за Хај дук Вељ ка – бо ри ли за то што 
су ра ди је при ста ја ли на смрт не го на не моћ или ли ше ност мо ћи и 
вла сти!

О то ме тре ба во ди ти ра чу на ка да је реч о ју на ци ма.
За то је ак ту ел ни ја и ду бља ми сао Вла ди чи на (и Игу ма но ва), 

не го Ву ко ва (Ми ћу но ви ћа, Ман ду ши ћа, Ву ко те и др.).

* * *

Си ла ду хов на и си ла те ле сна (фи зич ка, вој на) зна ју да ни су 
исто, али зна ју или бар слу те да се – ра ди оп стан ка за јед ни це! – мо
ра ју бар у из ве сним мо мен ти ма ја сно од ре ди ти јед на пре ма дру гој. 
О то ме је реч и у Гор ском ви јен цу. У то ме је те шко ћа до го во ра и 
дра ма тич ност – и то по себ на дра ма тич ност – то га до го во ра и Гор
ског ви јен ца. До го вор је „де мо крат ски”, тј. ди а лог се во ди ма да су 
си ле та ко раз ли чи те да је те шко на ћи не што за јед нич ко из ме ђу 
њих: Вла ди ка ће оста ти сам као да ни шта ни је ни го во рио, а схва
ти ће га је ди но Игу ман Сте фан ко ји у до го во ру ни је ни уче ство вао! 
У то ме до го во ру су коб је при та јен, али не до ла зи до из ра за, јер су 
обе си ле (и ду хов на и те ле сна) под јед на ко угро же не од истог не
при ја те ља. Рат но је ста ње. Ме ђу тим, кад те ле сна (фи зич ка, вој на) 
си ла по ста ви свој зах тев да она бу де осно ва и свр ха за јед ни це, да се 
за јед ни ца по и сто ве ти са ор га ном те си ле – а то се де ша ва у Л. ц. 
Шће пан Ма ли – та да ће култ ју на штва ис ту пи ти отво ре но про тив 



786

ду хов не си ле и су коб ће би ти не са мо отво рен, не го се пре ки да и 
ди а лог („де мо крат ски” ди а лог) ка кав је био у Гор ском ви јен цу. 

Ње гош не при ка зу је не ку „фол клор ну” си ту а ци ју, не го си туа
ци ју ко ја се упор но по на вља кроз чи та ву исто ри ју чо ве чан ства.

У Ин ди ји су вла да ле две ка сте: брах ман ска и вој на. Су коб из
ме ђу њих био је чест, а бу ди зам је – про из и шав ши из ка сте вој не! 
– не ги рао су шти ну и сми сао људ ске лич но сти (као по је дин ца), 
сво дио је на Ни шта и та ко је пру жао ко смо ло шко обра зло же ње 
вој нич кој те жњи да се лич ност чо ве ка по ни шти и чо век све де на 
пу ку функ ци ју ка сте. По бе да бу ди зма и вој не (те ле сне, фи зич ке) 
ка сте и ње ног кул та ју на штва ни је би ла ду го трај на у Ин ди ји. Ду
хов на си ла је по вра ти ла сво ја пра ва и моћ.

Тај су коб се од и гра ва у чи та вој исто ри ји Бли ског Ис то ка. Ка да 
Пла тон у сво јој др жа ви раз ли ку је ста леж фи ло со фа од ста ле жа 
вој ног, он са мо кон ста ту је чи ње ни цу ко ја има те жи ну хи ља да го
ди на исто ри је. А кад сма тра да у здра вој за јед ни ци власт тре ба да 
има ју за ко ни и да за јед ни цу под вла шћу за ко на мо гу да во де са мо 
фи ло со фи, он да тим сво јим из у зет но сме лим ста вом од би ја по др шку 
вој ној си ли и на си љу (ти ра ни ји), вла сти јед не дру штве не гру пе 
над дру гом и над дру штвом. Он је осе ћао опа сност ко ја је пре ти
ла це лој грч кој ци ви ли за ци ји: власт вој не си ле ко ја ће на сту пи ти 
с Алек сан дром Ма ке дон ским. 

У Сред њем ве ку се он да та бор ба во ди као бор ба за ин ве сти
ту ру из ме ђу ви те зо ва, с јед не стра не, и ри мо ка то лич ких ре дов ни ка, 
с дру ге. Бор ба тра је све до ко нач не по бе де Но вог ве ка, а Ње гош бра
ни Ко сов ски за вет упра во пред Но вим ве ком у ко ји су, ко нач но, 
по сле Беч ког ра та (1683–1699) сту пи ли и Ср би.

Би ла су мо гу ћа два из ла за. Као и у вре ме Пла то на, Алек сан
дра Ма ке дон ског, Рим ске им пе ри је, пред по ја ву хри шћан ства. Рим 
је био пред том хер кул ском ди ле мом: ко јим пу тем. Док је ишао 
пу тем ре пу бли ке, др жа ву и за јед ни цу је схва тао пла тон ски. Кад је 
кре нуо пу тем Алек сан дра Ма ке дон ског (а то је Алек сан дров пут 
„ори јен тал не” де спо ти је, вла сти вој не ка сте), Рим је за вр шио на си
љем у ко јем се из гу би ло до сто јан ство људ ске лич но сти. Та да су 
Рим ско пра во и власт за ко на – а са мим тим и ду хов но кон сти туи
са ње за јед ни це (као ду хов не, а не те ле сне) – пре у зе ли Гр ци, у Кон
стан ти но по ли су (Ца ри гра ду), но вом сре ди шту им пе ри је: Рим ске 
им пе ри је грч ке на род но сти („Ви зан ти је”).

Оно што је учи нио Алек сан дар Ма ке дон ски, учи ни ли су и 
рим ски ца ре ви: од у зе ли су ау то ри тет и до сто јан ство стар ци ма – тј. 
ин сти ту ци ји ста ра ца или ста ра те ља ко ји се ста ра ју о за јед ни ци 
као це ли ни и ста вља ју пре да ње (тра ди ци ју) из над тре нут не мо ћи 
фи зич ких под ви га ју на ка (ју но ша, вој ни ка, осва ја ча). Ти стар ци 
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не рас по ла жу си лом и они су, као ге не ра ци ја де до ва, не моћ ни пред 
ге не ра ци јом мла дих ота ца. На тај на чин се де ца (си но ви ота ца, 
уну ци де до ва) на ла зе у по ло жа ју да би ра ју из ме ђу оно га што им 
без мо гу ћег на си ља ну ди тра ди ци ја (стар ци) и оно га што им на сил
но на ме ће моћ на ге не ра ци ја оче ва. Ни је чу до што се он да сло бод на 
лич ност раз ви ја ла са мо под ути ца јем ста ра ца (као ин сти ту ци је), 
тј. под ути ца јем се на та, у Ри му, или ге ру си је у Гр ка, јер се лич ност 
за пре да ње од лу чи ва ла сво јим из бо ром, а за днев ну „по ли ти ку” 
оче ва си лом сва ко днев ни це; за тра ди ци ју ко ју чу ва ју стар ци као за 
све ча ност (сед ми дан), а за сва ко днев ни цу као за ну жност, ну жно 
зло, рад и до ли ну пла ча и на си ља.

Про паст Ри ма је про паст Се на та. И не са мо Се на та, не го са ме 
ин сти ту ци је ста ра ца. Исто је и у Грч кој. 

А та ин сти ту ци ја је би ла моћ на: у Или ја ди је сил ни и гнев ни, 
не у кро ти ви и не ми ло срд ни Ахил кро так, пи том и ми ло стив пред 
стар цем При ја мом ко ји до ла зи по те ло свог си на Хек то ра. У свим 
пле мен ским дру штви ма ин сти ту ци ја стар ца („дје да”) је та ко сил
на, да пред њом пре за и ју но ша (мла ди ју нак) не при ја тељ ског пле
ме на. Кад су на и ла зи ле тур ске вој ске, пред њих је из ла зио и пред 
ма на сти ром их до че ки вао увек СТА РАЦ игу ман: он је за у ста вљао 
си лу пред ко јом је ору жа на од бра на ју на ка би ла не моћ на. Гнев Ту
ра ка пред стар цем је спла шња вао као гнев Ахи ла пред При ја мом, 
ста ре ши ном (стар цем) оп сед ну те Тро је.

Кад је па ла Рим ска им пе ри ја (за пад ни део), њу и ње ну за ко ни
тост је ус пе ла да об но ви но ва, код Гр ка на ста ла ин сти ту ци ја ста
ра ца о ко јој ће мо го во ри ти.

Кад је па ло срп ско цар ство, за јед ни цу срп ску об на вља ин сти
ту ци ја ста ра ца. Та ин сти ту ци ја је Пећ ка па три јар ши ја. Пред њом 
Тур ци ис ка зу ју по што ва ње. До сто јев ски го во ри у ро ма ну Бра ћа 
Ка ра ма зо ви о оби чај ној ин сти ту ци ји ста ра ца. Књи га ше ста то га 
ро ма на је по све ће на Ру ском мо на ху, стар цу. Ако је ро ди тељ исто 
што и те ле сни отац (при че му је те ле сност у су прот но сти пре ма 
очин ству као ду ху), ста рац је ДУ ХОВ НИ ОТАЦ, а у са гла сно сти 
мо же очин ство да бу де са мо са ду хов но шћу.

Нас би пре да ле ко од ве ло на бра ја ње исто риј ских ти по ва и си
ту а ци ја. За до во љи мо се ти ме што смо на бро ја ли оно ли ко при ме ра 
ко ли ко је до вољ но да на зна чи мо су шти ну. А су шти на је у ово ме:

ако за јед ни ца тре ба за и ста да бу де за јед ни ца, он да чла но ви 
за јед ни це тре ба да бу ду (и осе ћа ју се као) бра ћа и се стре;

 као бра ћа и се стре мо гу се чла но ви за јед ни це осе ћа ти са мо 
ако у ду ху има ју лик чо ве ка (од но сно чо ве ка и же не) ко ји су им за
јед нич ки пре ци;
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тај за јед нич ки пре дак не мо же би ти те ле сни (тип ро ди те ља), 
не го са мо ду хов ни (тип стар ца, чу ва ра пре да ња о за јед нич ком по
ре клу, тип оца или, што је исто, ду хов ног оца; на и ме, отац и ро ди
тељ ни су исто).

Кад је па ло срп ско цар ство, срп ску за јед ни цу об на вља ју КА
ЛУ ЂЕ РИ. Шта је то „ка лу ђер”?

„Ка лу ђер” је по ср бље на реч или по ср бље ни из го вор грч ке 
сло же ни це „ка лос ге рон” ко ја зна чи: ЧА СНИ СТА РАЦ.

До ду ше, „ка лос” пр во бит но зна чи „ле пи”, па би „ка лу ђер” 
до слов це зна чи ло: „ле пи ста рац”. Али ов де је реч о тзв. 
ду шев ној ле по ти ко ја има по се бан на зив кад се го во ри о 
ду ши, тај на зив је „ЧАСТ”. Част је исто што и ле по та ДУ
ШЕВ НА. Вр хов на ле по та ду ше је хри сто ли кост, слич ност 
чо ве ка Хри сту. Крст је муч на и ру жна спра ва рим ска, за 
му че ње и по себ но за по ни жа ва ју ће по гу бље ње ро бо ва и 
по бу ње ни ка. Али је ту ру жну, муч ну и по ни жа ва ју ћу 
спра ву пре тво рио у ЧА СНУ, у ле пу ду шев ну, у ЧА СНИ 
КРСТ Хри стос: сво јом смр ћу на тој спра ви. А смрт Хри
ста на тој спра ви ни је смрт, не го вас кр се ње!

Ако сад под се ти мо на оно што су о стар цу и ста ро сти ре кли 
Вук Ми ћу но вић (са гле ди шта ју на ка, ју но ше и кул та ју на штва, 
кул та мо ћи ко ја при па да те ле сној сна зи и окрут но сти), с јед не стра
не, и Вла ди ка Да ни ло, с дру ге, он да ће нам би ти ја сно ка ко се око 
те упра во нај зна чај ни је уста но ве „па три јар хал не” за јед ни це су ко
бља ва ју култ ју на штва и за вет на ми сао.

Кад ка же мо „па ти јар хал на”, под се ћа ју ћи ти ме на јед ну од 
нај зна чај ни јих ре чи за јед нич ких го то во свим ин до е вроп
ским је зи ци ма, на реч „па тер”, он да тре ба да зна мо да 
„па тер” (или: отац) ни ка ко не зна чи исто што и ро ди тељ, 
тј. „те ле сни отац”.
„Те ле сни отац” је исто као кад би смо ре кли „ма те ри јал ни 
дух”! Отац је, на и ме, моћ ко јом чо век као ро ди тељ – а не 
мо ра би ти ро ди тељ – јест сли чан Бо гу Твор цу, јер Отац 
је са мо Бог, Тво рац, а чо век мо же да „свом” де те ту бу де 
са мо РО ДИ ТЕЉ. 
Па три јар хат, да кле, ни је „власт оца”, јер ни је власт, не го 
ау то ри тет (au to ri tas, ства ра лач ка моћ); а ни је ни власт 
ро ди те ља, јер ро ди тељ ни је „па тер”, ни је „отац”! Па три
јар хат је ДУ ХОВ НА за јед ни ца, за јед ни ца свих оних ко ји 
се ДУ ХОМ осе ћа ју као по том ци истог ДУ ХОВ НОГ прет
ка. Тој за јед ни ци чо век не при па да ро ђе њем, не го ПРЕ
ДА ЊЕМ. При пад ност се осе ћа при ма њем ПРЕ ДА ЊА. 
Пре да ње чу ва ју СТАР ЦИ ко ји – као ни Пла то но ви фи ло
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со фи – не рас по ла жу вла шћу, ни ти пре да ње на ме ћу си лом, 
јер си ла при па да ге не ра ци ји ро ди те ља, а пре да ње, моћ 
пре да ња, ду хов на моћ при па да ге не ра ци ји ста ра ца. Они 
се ста ра ју о за јед ни ци. Ако је за јед ни ца ду хов на, он да су 
ње не ста ре ши не стар ци (ге рон ти, се нек си, се на то ри), јер 
су они оли че ње оца ДУ ХОВ НОГ (па те ра), док су ро ди те љи 
(вој на си ла дру штва) ро ди те љи и ни су ни ка кво оли че ње, 
не го те ле сна ре ал ност!

Па три јар хал ну уста но ву стар ца – као ду хов не ве зе чла но ва за јед
ни це (ве зе ко јом су чла но ви за јед ни це СЛО БОД НИ чла но ви)! – ту 
уста но ву култ ју на штва не ги ра и не под но си, јер уста но ва стар ца 
је увек гра ни ца ко ја се пред ју на штвом ис пре чи ла и ко ја не до пу
шта ју на штву да оно пре ђе у култ и раз би је за јед ни цу. Јер култ 
ју на штва је култ лич не мо ћи и над мо ћи, култ ју на ка, а не пре тка, 
за јед нич ког ОЦА (па те ра ду хов ног) пле ме на.

И као што је Ене ја мо гао но ву за јед ни цу за сно ва ти са мо ако 
из Тро је из не се и у но ву, обе ћа ну зе мљу (у Рим) уне се оца Ан хи са, 
чу ва ра пре да ња, об на вља ју ћи на тај на чин за јед ни цу, та ко су и 
хри шћан ске за јед ни це мо гле на ста ја ти са мо као Но ви Изра иљ чи ји 
про ро ци и чу ва ри су „ча сни стар ци”, „оци ка лу ђе ри”.

Вук Ми ћу но вић по ку ша ва да исме је По па Ми ћу. Али у Гор
ском ви јен цу ју на ци ма (ју но ша ма) још не успе ва оно што ће им 
ус пе ти у Л. ц. Шће пан Ма ли, јер у Гор ском ви јен цу је за јед ни ца још 
па три јар хал на, а у Л. ц. Шће пан Ма ли Но ви век, у ко ји су ко нач но 
сту пи ли већ и Ср би, тра жи осло нац у ју на ци ма, па чак и у кул ту 
ју на штва, да се ју на штвом по слу жи за раз би ја ње па три јар хал не 
за јед ни це. (Ју нак ће у Но вом ве ку да раз би ја ту за јед ни цу: „Ја! и 
то ли је вом!”) То успе ва Шће па ну Ма лом. Он мо би ли ше ју на ке и 
пле мен ске гла ва ре (ро ди тељ ску ге не ра ци ју) про тив ста ра ца. Вла
ди ка (Вла ди ка Са ва) и Игу ман (Игу ман Те о до си је Мр ко је вић и 
ка лу ђе ри Це тињ ског ма на сти ра) су по ра же ни. И ма да је тај по раз 
при вре мен, он је до вољ но уз не ми ру ју ћи за Ње го ша, па он да Ње гош, 
као пе сник ТРА ГЕД, упо зо ра ва Ср бе на опа сност Но вог ве ка. У 
за не се но сти Но вим ве ком (за не сен је До си теј, про све ти те љи, гра
ђан ство, све оно што Ње гош пре зи ре!), ин те ли ген ци ја је за не се на 
сред стви ма мо ћи (зна њем као сред ством мо ћи), а гу би из ви да опа
сност Но вог ве ка. То је, на и ме, епо ха у ко јој ће чо век би ти ли шен 
ДУ ХОВ НЕ за јед ни це – уко ли ко под лег не са тан ским дра жи ма те 
но ве епо хе. А дра жи и „ле по та” те Но ве епо хе су дра жи за гор до га. 
Гор дост је би ла га је на у кул ту ју на штва. Култ ју на штва је при пре
мао чо ве ка за но во ве ков ни култ мо ћи. 

На рав но, пре не го што ће јед ну на ци ју, у овом слу ча ју 
Ср бе, осво ји ти сво јим вред но сти ма, Но ви век је мо рао да 
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сру ши ау то ри тет очин ства, па три јар ха та. Но ви век се 
осла ња на бур жо а зи ју – све јед но да ли је она за ин те ре со
ва на за ап со лу ти зам, за то та ли та ри зам или за де мо кра
ти ју. Но ви век под ре ђу је све вред но сти бур жо а ским ме
ри ли ма (тј. тре ће ста лским, тре ћег ста ле жа, све јед но да ли 
је то бо га ти део тре ћег ста ле жа, или си ро ма шни део, про
ле та ри јат, рад нич ка кла са). Но ви век ту ма чи све оним што 
је те ле сно, опи пљи во, под ло жно екс пе ри мен ту, про ве ри 
чи ном. Та ко и очин ство ту ма чи ро ди тељ ством и сво ди га 
на те ле сно ро ди тељ ство, као и са му ду шу (по ари сто тел
ски!) на те ле сну фор му или, што је исто, функ ци ју те ла. 
Но ви век об ја шња ва ду шу те лом, љу бав ин стинк ти ма, 
стра сти те ле сним по тре ба ма. Хе гел сма тра да је по ро ди
ца „при род на” за јед ни ца и пот пу но за не ма ру је ду хов ни 
ка рак тер и са др жај очин ства (па три јар ха та), па та ко и 
раз ли ку из ме ђу ро ди тељ ства (при род не род бин ске ве зе) 
и очин ства. Та ко је за не ма рен ду хов ни ка рак тер не са мо 
па три јар хал не за јед ни це, не го и мо гу ће људ ске за јед ни це 
уоп ште.
Но ви век на но си удар це па три јар хал ној – а ти ме и уоп ште 
ду хов ној – за јед ни ци и на тај на чин што вр ши „пре о бра
ћа ње свих вред но сти”, Um we r tung al ler Wer te, ка ко је то 
при ме тио Ни че, ис ти чу ћи то пре о бра ћа ње као не што 
свој стве но са мој „во љи за моћ”. Та ко је страст би ла у чо
ве ку „ад ско на сље ди је” (ЛМ, II, 88), „ад ски спо мен све зе 
са Са та ном” (ЛМ, VI, 100), а ме ђу тим стра сти ма и гор дост, 
не у кро ти ва во ља за мо ћи, по све ће на кул том ју на штва 
ко ји је пре Но вог ве ка био не вин на спрам но во ве ков ног 
кул та ста ро сти и мо ћи. Ње гош ту гор дост при пи су је Са
та ни, а сам Са та на ту гор дост сма тра сво јом вр ли ном, 
чак пле ме ни то шћу, бла го род но шћу (ЛМ, IV, 41–50). Исто 
та ко и Ни че (а још пре ње га Хе гел) сма тра стра сти и гор
дост вр ли на ма. По ро ци су до би ли пе чат и ве штач ки (фи
ло зоф ски и ро ман ти чар ски) оре ол вр ли не. 
Све се то зби ва у но во ве ков ној агре си ји на па три јар хат. 
Да па три јар хат пред ста вља власт ро ди те ља – то је већ не 
са мо ра ши ре на, не го и ду бо ко уко ре ње на пред ра су да Но
вог ве ка о па три јар ха ту. Та пред ра су да у на ма је оруж је 
Но вог ве ка не са мо про тив па три јар ха та, не го и про тив 
ду хов ног ка рак те ра људ ске за јед ни це и сло бод не лич но сти 
(лич но сти уну ка ко ји ми мо си ле ро ди те ља би ра де дов ску 
вред ност) у тој за јед ни ци.
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Овај крат ки екс курс био нам је по тре бан да са гле да мо ши ро
ке свет ске исто риј ске ди мен зи је Ње го ше ве од бра не за вет не ми сли 
(ми сли ка лу ђе ра, стар ца, ђе де, игу ма на) про тив кул та ју на штва, 
с јед не стра не, и Но вог ве ка, с дру ге. Си ту а ци ја у Гор ском ви јен цу 
и за тим у Л. ц. Шће пан Ма ли је ау тен тич ни ја од све га што је До
сто јев ски, у то ну и об ли ку ле ген де, мо гао да при ку пи у по себ ну 
књи гу Ру ски мо нах и да ту књи гу не ка ко за ва ри у јед ну це ли ну 
ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви. (То де ло ипак ни је „из јед ног ко ма да”, 
а Ње го ше во де ло јест!) 

* * *

Ње гош не из но си ли ко ве ни стар ца (Игу ма на Сте фа на, дје да, 
„ђе де”, „стар ца”) ни ју но ше (ју на ка, мла ди ћа) са не ком на ме ром 
да при ка же су коб из ме ђу две ју ин сти ту ци ја пле мен ског дру штва: 
из ме ђу ин сти ту ци је ју на ка (ју но ше, атле те, мла ди ћа, си ле те ле сне) 
и ин сти ту ци је стар ца (ка лу ђе ра, „ча сног стар ца”). Су коб је ства ран 
и кад је при та јен. То је су коб из ме ђу ју но ше скло ног мо ћи и опи
је ног при ме ри ма мо ћи, с јед не стра не, и стар ца као оли че ња и 
чу ва ра ду ха за јед ни це, с дру ге стра не. Јер за јед ни ца не по чи ва на 
ју на штву, не го на СТА РА ЊУ ста ре ши не стар ца, или бар на оном 
ста ра њу ко јим се и мла дић (са осе ћа њем ода но сти и од го вор но сти) 
по и сто ве ћу је са стар цем, са му дро шћу, са пр во бит ном, етич ком 
функ ци јом му дро сти. Ју на штво је са мо по вре ме ни ор ган за јед ни
це, али не осно ва ње ног по сто ја ња.

Тај су коб ин ди ви ду а ли зма (ју на штва) и ста ра ња (за јед ни це, 
бри ге) је ства ран и кад је при та јен, те Ње гош не мо ра ни има ти 
на ме ру да при ка же су коб, па чак не мо ра ни би ти све стан су ко ба, 
као што у Гор ском ви јен цу ни је, а у Л. ц. Шће пан Ма ли већ јест. 
Али би ли ми све сни или не то га су ко ба, он је не све сно при ка зан 
већ и са мим тим кад је истин ски оцр тан лик ју на ка, с јед не стра не, 
и лик стар ца, с дру ге. Јер већ се у тој исти ни кри је – ма да не из ре
че на – и исти на су ко ба. 

По ку шај те чи та ти не ке сце не из Гор ског ви јен ца на кнад но, 
по што сте већ про чи та ли Л. ц. Шће пан Ма ли; чи тај те ГВ по не се
ни чи та лач ким ис ку ством из ШМ. Те шки ути сак по не сен из ШМ, 
ути сак су ко ба ју на ка са Вла ди ком (Са вом), Игу ма ном (Те о до си јем), 
ка лу ђе ри ма (Це тињ ским ма на сти ром), чи ни да у ди а ло зи ма из ме ђу 
ју на ка и Вла ди ке (и По па Ми ће, и Игу ма на Сте фа на) у Гор ском 
ви јен цу осе ти мо то но ве ко ји ина че – на осно ву „фол клор ног” ис ку
ства (из на род них ју нач ких пе са ма) – не би смо осе ти ли. Сво јим 
де лом Л. ц. Шће пан Ма ли је из ме нио и нас као чи та о це Гор ског 
ви јен ца и учи нио да и Гор ски ви је нац чи та мо дру га чи је. 
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Ту раз ли ку, чак су коб из ме ђу ју на ка (кул та ју на штва) и стар ца 
(за вет не ми сли за јед ни це) ни је мо гао да осе ти Фи лип Ви шњић. 
Ту раз ли ку не уо ча ва ни „фол клор но” ис ку ство.

Фи лип Ви шњић је, до ду ше, у пе сми По че так бу не про тив 
да хи ја за па зио су коб из ме ђу стар ца и ју на ка, па чак и ка та стро фал не 
по сле ди це то га су ко ба (ка та стро фал не по оп ста нак за јед ни це). Али 
тај су коб је Фи лип Ви шњић за па зио са мо у ТУР СКОЈ за јед ни ци. 
На ци о нал ни еп ски оп ти ми зам ни је му до пу штао да у кул ту срп ских 
ју на ка ви ди кли цу рас па да срп ске за јед ни це. У Ви шњи ће вој пе сми

Стар ца Фо чу вр гли у за че ље
Би је ла му бра да до по ја са (стих 81–82)

и ука зу ју му по што ва ње баш као што и Вла ди ка Да ни ло ука зу је 
по што ва ње Игу ма ну Сте фа ну:

Љеп ше ства ри не ма на сви је ту
Не го ли це пу но ве се ло сти,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Са сре бр ном бра дом до по ја са
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
То је управ бла го слов Ви шње га. (ГВ, 2479–2485)

Али као што Вук Ми ћу но вић пре зи ре ста рост (ис ти чу ћи са мо мла
дост као сми сао и вред ност жи во та, на рав но, кад је жи вот исто што 
и во ља за моћ!), та ко и ју нак Фо чић Мех медага . Кад је ста рац Фо чо 
ис ка зао сво је му дро ми шље ње о то ме ка ко Тур ци тре ба да по сту
па ју с ра јом (то ле рант но, му дро, др жав нич ки, тј. не на ме ћу ћи им 
за јед ни цу као др жав ну оба ве зу), па

Кад то чу ше сви се дам да хи ја,
све да хи је ни ком по ни ко ше
и пре да се у зе мљу гле да ју –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Не по ни че Фо чић Мех медага ,
не по ни че, већ ЈУ НАК по кли че... (ст. 164–174)

и пред ла же се чу срп ских кне зо ва!
Ста рац Фо чо хо ће до го вор с ра јом, тур ски ју на ци хо ће се чу 

кне зо ва и на си ље. Си ту а ци ја је слич на као и у Гор ском ви јен цу. 
Вла ди ке хо ће до го вор (ко ји се, ипак, по ка зао као уза лу дан, јер 
Тур ци на па да ју спо ља, по чи ње рат), а ју на ци хо ће од мах ис тра гу 
по ту ри ца, без ика квог до го ва ра ња и пре го во ра с њи ма.
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Већ у са мом ка рак те ру ју на ка Фи лип Ви шњић за па жа ње гов 
су коб са стар цем (тј. чу ва рем за вет не ми сли тур ске за јед ни це), 
али не за па жа тај су коб у Ср ба. Еп ски оп ти ми зам – „фол клор ни” 
дух му не до пу шта да то за па зи, па му чак скри ва и цр те ју нач ког 
ка рак те ра. Тре ба ће до ста и вре ме на и на по ра и уз ди за ња да се за
па зи раз ли ка из ме ђу ју на штва и чој ства (ко јим чо век од го ва ра и 
зах те ви ма ста рач ке, ста рин ске, ста ре шин ске, ста ра тељ ске за вет не 
ми сли за јед ни це).

Ме ђу тим, тај рас цеп из ме ђу за јед ни це и ју на штва Ње гош 
за па жа већ у са мим ли ко ви ма ју на ка у Гор ском ви јен цу, а он да 
при ка зу је у Л. ц. Шће пан Ма ли и отво рен су коб из ме ђу ју на ка и 
стар ца (за вет не ми сли за јед ни це). 

Фи лип Ви шњић ни је био спре ман да за па зи су прот ност из ме
ђу ју на штва и за јед ни це, тј. из ме ђу кул та ју на штва и за вет не ми сли. 
Он је мо жда то ре као, не зна ју ћи, али са мо кад се ти че Ту ра ка: ни је 
мо гао ве ро ва ти да је Но ви век и у Ср ба иза звао рас цеп из ме ђу ју
на штва и за јед ни це (за вет не ми сли). Фи лип Ви шњић по ка зу је су коб 
из ме ђу стар ца Фо че, је ди ног му дра ца, и оста лих да хи ја. Ње гош 
ће тај су коб за па зи ти и ме ђу Ср би ма. Фи ли пу Ви шњи ћу је еп ски 
оп ти ми зам сме тао да тај су коб за па зи и у Ср ба. Ис па да да је са мо 
Тур ци ма, а не и Ср би ма, „Бог окре нуо ле ђа!”. Што се ти че Ср ба, 
Не бо им је отво ре но и да је им зна ке, а у Ње го ша то ви де са мо на
ив ни (ГВ, 139–197 и 2218–2230) и они ко ји ве ру ју у сно ве, док је 
Вла ди ци „Не бо за тво ре но”!

Ње гош, да кле, ду бо ко осе ћа Но ви век, али не као ве ли ку пер
спек ти ву осло бо ђе ња Ср ба и об но ве срп ске за јед ни це, не го као 
ве ли ку опа сност по за јед ни цу и као ве ли ки иза зов на осве шће ње.

Но ви век се слу жи ју на штвом да сру ши за јед ни цу, да из гра
ди др жа ву ко ја има да бу де схва ће на као за јед ни ца (на ци о нал на, 
кла сна или кор по ра тив на). Суп стан ци ја та кве др жа ве – др жа ве 
ко ја тре ба да има уло гу за јед ни це! – је ВОЈ СКА.

Но ви век усме ру је ју на ке про тив ста ра ца, ин ди ви дуу про
тив за јед ни це, зна ње про тив пре да ња, лич ну моћ про тив за вет не 
ми сли.

Вр ху нац ко ји но во ве ков ном кул ту ром мо же би ти до стиг нут 
је де мо кра ти ја као си стем пра ви ла чи ји је циљ да оне мо гу ћи по
ја ву и оп ста нак за вет не за јед ни це. 

* * *

Пр ви вла ди чин мо но лог о ко јем смо го во ри ли био је уо чи 
Тро ји чи на дне („Ду хо ви”) на Це ти њу. Дру ги о Ма лом Го спо ђи ну 
дне (Ро ђе ње Бо го ро ди чи но). И овај пут су се гла ва ри са ста ли ра ди 
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до го во ра о ра ту с Тур ци ма (по ту ри ца ма). И овај пут Вла ди ка 
„окле ва”, па то гла ва ри и ју на ци, и овај пут, ту ма че као Вла ди чи ну 
„пла хост” (тј. пла шљи вост). По њи хо вом уве ре њу, ми шље ње је 
са мо на чин да се из бег не „пра ви по сао”, а тај је: ју нач ки чин.

Не сми је мо чи нит што чи ни мо,
Не сми је мо ја вит што је јав но;
Не ке ми сли на врат то ва ри мо,
Ка да по сла до ми слит не ма мо,
Ка да чи ни ти што тре ба не зна мо! (ГВ, 501–505)

Та ко сад го во ре опет Вла ди ци и Кнез Јан ко, и Вук Ми ћу но вић, 
уве ре ни обо ји ца да Вла ди ка ми сли на Тур ке:

Круп но не што учиш у па ме ти,
Зби ли ти се сно ви на Тур чи на,
А ја зе бем од мно го ми шље ња. (ГВ, 509–519)

Вук Ми ћу но вић ни не слу ти о че му би то Вла ди ка мо гао да ми сли.
То, на рав но, не слу те ни фи ло зо фи, про све ти те љи, но во
ве ков ни ин те лек ту ал ци, „про фе со ри и књи шки љу ди”. 
И за њих је је ди но пи та ње исто риј ско пи та ње, тј. пи та ње 
о зе маљ ском цар ству, о све ту „тје ло дви же ни ја” (ЛМ, II, 
124–125). А то пи та ње је пи та ње над мо ћи. Раз ли ка је са мо 
у сред стви ма те над мо ћи. За ју на ке над моћ је те ле сна, у 
„тје ло дви же ни ју”, а за про све ти те ље над моћ је у зна њу, 
као сред ству мо ћи.

А Вла ди ка ми сли о ви шој бор би, о бор би у ви шим сфе ра ма, о ра ту 
ко ји во де све ци:

Не бом све ци ста ше во је ва ти
И при ли ке раз лич не ме та ти
Виш’ Ср би је по не бу ВЕ ДРО МЕ. (По че так бу не...)

А на тај рат – као не што по себ но од ра та те ле сног, зе маљ ског, као 
не што ви ше од ра та за зе маљ ско цар ство – не по ми шља ју ни на
род, ни гла ва ри, ни ју на ци. Ако су и спрем ни да во де рат ду хов ни, 
они га ста па ју с те ле сним, па ми сле да ра том те ле сним ре ша ва ју 
и пи та ња ду хов на: о ду ши, о ње ној по себ но сти, о ње ним по себ ним 
по тре ба ма. Ка рак те ри стич но је за то да су и Игу ман Сте фан и – на 
свој по се бан на чин, сво јим ду хов ним од су ством, ми шље њем – 
Вла ди ка Да ни ло из ван до го во ра. Игу ман Сте фан ни је ни био ту 
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за вре ме до го ва ра ња гла ва ра. Вла ди ка Да ни ло је ту, али од су тан, 
па му Вук Ми ћу но вић ка же: 

Не др жи нас ова ко, Вла ди ко.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сва ко гле да што ће чут од Те бе,
А ти си се не што за мр сио:
Нит што збо риш, ни ти нас отр шаш

(от пу шташ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сам се ше таш по љем без ико га, (ГВ, 509–515)

а и Кнез Ра де, брат Вла ди ке Да ни ла, ка же Вла ди ци:

Што збор ку пиш, кад збо рит не сми јеш?
Што се мр чи, ка да ко ват не ћеш? (ГВ, 541–542)

Они не слу те о че му то Вла ди ка ми сли. Ми сле ћи да је рат с Тур
ци ма је ди ни за да так, па чак и нај ви ши за да так ко јим су сви оста ли 
за да ци (па и ду хов ни за да так, Ко сов ски за вет) об у хва ће ни, гла ва
ри ту ма че Вла ди чи но ми шље ње као окле ва ње, а окле ва ње као 
пла шљи вост и нео д луч ност.

Вла ди ка осе ћа да они ње га не раз у ме ју, али осе ћа и то да га 
– бар за са да – не мо гу ни раз у ме ти. Он же ли да им ка же са мо 
то ли ко да се он не бо ји Ту ра ка и да му Тур ци не би ја да за да ва ли, 
не го да му ја де за да је „ДО МА ЋЕ ЗЛО”.

То ће по себ но ја сно би ти у Л. ц. Шће пан Ма ли. Ту је „де
мон ски Ме си ја” сам Шће пан, а не Тур ци. А „де мон ског 
Ме си ју” Цр но гор ци не сле де, као ра ни је, тур че ћи се, при
ма ју ћи ислам, „ту ђу ве ру”, не го сле де ћи Шће па на Ма лог, 
чак ме ња ју ћи сво ју соп стве ну ве ру, при че му не ме ња ју 
са мо име и са ме спо ља шње (је зич ке) зна ке пра во сла вља! 
У Л. ц. Шће пан Ма ли „до ма ће Зло” је не са мо глав но, не го 
и је ди но. Тур ци уоп ште ни су Зло. То се на ро чи то ви ди у 
пе том дјеј стви ју Л. ц. Шће пан Ма ли. Гла ва ри то не разу
ме ју. Ју на штво им чак сме та да раз у ме ју. 

У че му је то „до ма ће Зло” (ГВ, 530) ко јег се Вла ди ка бо ји?

* * *

Ни је зло то ли ко у то ме што су се не ка цр но гор ска, да кле, 
срп ска брат ства ис тур чи ла, не го зло је у то ме што ће у од бра ну 
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тих ис тур че них брат ста ва уста ти њи хо ви кр ште ни (пра во слав ни) 
срод ни ци.

Зе мља, на и ме, ни је по де ље на на раз ли чи те ВЕР СКЕ за јед ни
це, не го на ПЛЕ МЕ НА.

Кри те риј по де ле ни је ве ра, не го крв но срод ство и пле мен ски 
са вез,

Раз лу чи се зе мља НА ПЛЕ МЕ НА,
Кр ва ва се ис кла ти ПЛЕ МЕ НА, (ГВ, 533–534)

те ће се пра во слав ни и му сли ма ни на ћи у истом пле ме ну про тив 
дру гог пле ме на у ко јем ће би ти кр ште на бра ћа. Та ко ће хри шћа нин 
– због ПЛЕ МЕН СКЕ по де ље но сти! – ра то ва ти про тив ХРИ ШЋА
НИ НА. У то ме и јест са та ни зам, са тан ски по сао.

Зло је кад нам се бра ћа тур че. Али је још го ре Зло кад се при
пад ни ци исте ве ре на ђу у су прот ним за ра ће ним та бо ри ма. Тек то 
је са тан ски по сао! Не рат, не го тек по де ље ност хри шћа на или исто
вер ни ка на су прот не та бо ре. Ти ме се об на вља она стра шна пр во
бит на си ту а ци ја па да: кад су се са ми бе смрт ни ду хо ви, ан ђе ли по
де ли ли на два та бо ра и за ра то ва ли јед ни на дру ге (на рав но, због 
вла сти, због пр вен ства). У то ме је стра хо та. Као хри шћа ни про тив 
хри шћа на у Че твр том кр ста шком ра ту (1204–1261), кад су ри мо ка
то ли ци осно ва ли у Ца ри гра ду „Ла тин ско цар ство”; или Три де се
то го ди шњи рат ме ђу хри шћа ни ма у Евро пи (1618–1648), или са да 
Беч ки рат (1683–1699), кад вој ска па нон ских хри шћа на „ху ли, пљу је 
на ол тар Ази је” (ГВ, 625), тј. опет на ол тар пра во слав ни!

Ни је слу чај но што се у овој епи зо ди (у ко јој Вла ди ка Да ни ло 
по ку ша ва да гла ва ри ма на го ве сти раз ло ге свог ко ле ба ња) два пу та 
ја вља Ко ло, оба пу та са те мом брат ства или крв ног срод ства, оба 
пу та пе ва ју ћи о од но су ве ре и крв ног срод ства. То су сти хо ви Ко ла 
„Ча шу ме да још ни ко не по пи” (ГВ, 563–602) и „Љу та кле тва па де 
на из ро да” (ГВ, 691–713). 

Ње гош је, као и Си ма Ми лу ти но вић, по ку шао да чи та ву срп
ску исто ри ју Но вог ве ка при ка же збир ком ју нач ких на род них пе
са ма: као ре до след но во ве ков них до га ђа ја (од вре ме на Беч ког ра та 
и по ја ве Пе тра Ве ли ког у Ру си ји), од ко јих је сва ки опе ван по себ
ном пе смом, у Огле да лу срп ском, из да том исте (1845) го ди не кад 
и Лу ча Ми кро ко зма. Ни шта се не ме ња ти ме што је исто ри ја но во
ве ков на: ње не вред но сти су оста ле за Ње го ша исте, те је њи хо вом 
из ра зу и сла вље њу по треб на и да ље иста де се те рач ка ју нач ка на
род на пе сма. Ту вред ност на ше „на род не пје сне” ис ти че Ње гош и 
у „Пре ди сло ви ју” (пред го во ру) Огле да ла срп ског. Из тих раз ло га 
је Ње гош на че ло Огле да ла срп ског ста вио пе сму о до га ђа ју из го



797

ди не „око 1510.”, под на сло вом Си но ви Иван бе го ви. То је пе сма о 
то ме ка ко је је дан од бра ће Цр но је ви ћа пре шао на ислам, а он да су 
два бра та ро ђе на за ра ти ла је дан про тив дру гог ЗБОГ ВЕ РЕ. Пе смом 
Си но ви Иван бе го ви (Цр но је ви ћа) не по чи ње но во ве ков на исто ри ја 
Ср ба, не го њо ме Ње гош ис ти че да је и НО ВО ВЕ КОВ НА ИСТО РИ
ЈА, ко ја по чи ње тек Беч ким ра том (кра јем XVII сто ле ћа), од ре ђе на 
истим за ве том као и ра ни ја исто ри ја. 

Кад не би у Ста ром, и у Сред њем и у Но вом ве ку, или у 
сва кој од исто риј ских епо ха био исти за вет, не би он да 
би ло ни истог на ро да, те се он да ни исто ри ја не би мо гла 
сма тра ти не чим је дин стве ним, исто ри јом јед не исте за
јед ни це!

Про клет ство је по че ло КР ШЕ ЊЕМ за ве та, као и пад Са та не 
и грех Чо ве ка у Лу чи Ми кро ко зма: кр ше њем за ве та. 

Чим је на брат ство – на крв ну ве зу, на крв но срод ство, на по
ро ди цу, на брак, на оно што се ина че (без осно ве и у са мог Хе ге ла) 
на зи ва „при род ном за јед ни цом”, на по ре кло – ба че но про клет ство, 
за јед ни ца, ако же ли да бу де људ ска, мо ра да по тра жи или до би је 
дру га чи је осно ве: не ви ше крв не (срод нич ке и брач не), не го ду хов
не. Не ви ше „ин стинкт”, не го баш „ду хов ни во ђа” (ГВ, 614) мо ра 
да бу де тво рац, по кре тач и но си лац за јед ни штва.

О то ме пе ва и Ко ло: као у пе сми Си но ви Иван бе го ви – ко ја је 
сво је вр стан мо то Огле да ла срп ског – и ов де, у Ко лу (ГВ, 691–713) 
је дан Цр но је вић се по тур чио: 

Ста ни ша је образ оцр нио
По ху лио на вје ру Хри сто ву,
НА ЈУ НАЧ КО ПЛЕ МЕ Цр но је во:
Обу ка се у вје ру КРВ НИЧ КУ
И брат ске је кр ви ожед нио. (ГВ, 698–702)

Про ме нив ши ве ру, Ста ни ша – бар ка ко то же ли да ка же Ко ло, иде
ал на род не за јед ни це! – ви ше не при па да ни пле ме ну ни брат ству, 
не го је крв ник пле ме на и брат ства. Да кле, бра ћа и са пле ме ни ци 
ни су ду жни да га бра не. Та ко бар ка же, или тач ни је: же ли да уве
ри Цр но гор це Ко ло!

Али се Вла ди ка бо ји да та уве ре ња Ко ла не де ли и сам на род, 
па чак ни са ми гла ва ри, па ни гу сла ри, на род ни пе ва чи. Још има 
њих мно го ко ји ве ру ју да брат стве на и пле мен ска ве за оста је чвр
ста и он да кад брат или са пле ме ник про ме не ве ру. Дру гим ре чи ма, 
не сма тра ју ислам (или дру гу ве ру) крв нич ком, не го су пре спрем
ни да крв нич ким сма тра ју дру го брат ство или дру го пле ме, па 
ма кар то пле ме би ло и исте ве ре!
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Тач но је да Ко ло сма тра крв ну осве ту све том ду жно шћу, али 
са мо кад тре ба да осве тим бра та исте ве ре. Ина че ни сам ду жан да 
осве тим, јер је брат ство не ста ло кад је брат про ме нио ве ру. „Бег 
Иванбег, ју нач ко ко ље но” (Ко ло, 563–602, „Ча шу ме да...”) све ти 
свог бра та Уро ша:

Иван ча шом на здра ви осве те,
Све тим пи ћем Бо гом за кр шће ним (ГВ, 585–586)

али осве та је све та, Бо гом за кр ште на са мо за то што Иванбег све ти 
бра та Уро ша ко ји је био не са мо брат, не го и исте ве ре као Иванбег! 
По са мом уве ре њу Ко ла (Ко ла у Гор ском ви јен цу!) ве ра је из над 
„ин стинк та”, јер ве ра је „ду хов ни во ђа”, те је та ко и вер ска за јед
ни ца из над „ин стинк тив не” („при род не”, срод стве не). 

Про ме нив ши ве ру, срод ник по ста је из род, тј. иза шао је из ро да! 
Са про ме ном ве ре ба ца се и про клет ство на срод нич ку ве зу. Та 
ве за – „крв на”, „ин стинк тив на”, „при род на”, „сек су ал на” (у брач
ног или љу бав ног па ра) – се од ба цу је, по ни шта ва, јер се са про ме ном 
ве ре оне мо гу ћа ва ДУ ХОВ НИ ка рак тер брач не или пак срод нич ке 
(„при род не”) ве ре, а ве за из ме ђу љу ди је људ ска са мо кад је ДУ
ХОВ НА, а не кад је „при род на”, „крв на”, „ин стинк тив на”, „сек су
ал на”, јер чо век је ПО СВО ЈОЈ ПРИ РО ДИ ду хо ван: ду хов на му је 
ЛУ ЧА, искра, ду ша бе смрт на, ка ко то ка же Ње гош (у По све ти 
Лу че Ми кро ко зма).

Дру гим ре чи ма: ве за „при род на” (сек су ал на, ин стинк тив на 
или пак крв на, срод стве на) по ста је људ ска тек кад се та при ро да 
ве зе ОДУ ХО ВИ, кад се (што се хри шћа на ти че) кр сти истим на че лом.

Ина че се брат стве на ве за уки да и про кли ње:

Љу та кле тва па де на из ро да (ГВ, Ко ло, 691–713),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ПРО КЛЕ МАЈ КА свог СИ НА Ста ни шу:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

јер мле ко ко јим је мај ка до ји ла си на је све то не по то ме што је мле
ко МА ТЕ РИ НО, не го по то ме што је то РАЈ СКО пи ће, као при че
шће. А „рај ско пи ће” ма те ри но мле ко мо же би ти са мо за то што је 
ду хов на и ве за из ко је се ро ди ло де те и са мо срод ство (од нос мај
ка –син) је ду хов но! Срод ство оду хо вље но кр ште њем. Са мо та кву 
за јед ни цу „над гле да Бог” (ГВ, 711).

На рав но, са мо у Ње го ше вој пе снич кој ма шти се на род ја вља 
као ду хов на за јед ни ца, као Ко ло, у Гор ском ви јен цу, те са мо та кво 
Ко ло има – у Ње го ше вом пе снич ком де лу – та кав став. 
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Не ма ју та кав став пе ва чи гу сла ри. Ни су то га све сни ни мно
ги гла ва ри. Ни је то га био све стан ни Вук Ка ра џић, већ за хва ћен 
иде ја ма про све ти тељ ски схва ће не то ле ран ци је, тј. то ле ран ци је 
за сно ва не на рав но ду шно сти и од ба ци ва њу ДУ ХОВ НОГ ка рак те
ра за јед ни це. (За Ву ка Ка ра џи ћа за јед ни ца је „је зич ка”!)

С об зи ром на то да је при ро да чо ве ко ва ДУ ХОВ НА, и на 
то да за јед ни ца мо же би ти људ ска са мо кад је ДУ ХОВ НА, 
са свим је при род но што „при род ни” об ли ци за јед ни це 
(брак, по ро ди ца, род, срод ство, пле ме, на ци ја схва ће на као 
за јед нич ко крв но по ре кло, као ра са) гу бе сва ки са др жај 
и не зна че ни шта кад су ли ше ни ду хов но сти.

Сто га је кри за ду хов но сти исто што и кри за „при род них” 
об ли ка за јед ни це (бра ка, по ро ди це, ро да, на ци је).

* * *

Кад Вла ди ка ко нач но ка же:

Удри ЗА КРСТ, ЗА ОБРАЗ ЈУ НАЧ КИ (ГВ, 688)

он да то зна чи да је он крст ста вио из над срод ства, јер срод ство 
ни је срод ство кад не ма ду хов ни ка рак тер, а не ма ду хов ни ка рак
тер кад ни је кр ште но истом ве ром свих срод ни ка. Бра ћа су бра ћа 
по ве ри, а не по ро ђе њу.

Ми смо све сни шта овим твр ди мо. Зна мо и за оне Ње го
ше ве сти хо ве „Не пи та се ко се ка ко кр сти...” Али ми 
ов де го во ри мо о Ње го шу као пе сни ку, а не о Ње го шу као 
вла ди ци и на ци о нал ном рад ни ку. Као пе сник Ње гош се 
суо ча ва са бит ним ду хов ним по ја ва ма и, обе ле жа ва ју ћи 
их, по ста вља их као не ке сту бо ве и осно ве за гра ђе ви ну 
и ку по лу, при че му је ов де ло ги ка пот чи ње на по е зи ји, те 
је за то ло гич ка до след ност исто што и са вр ше на уза јам на 
са гла сност по је ди них де ло ва пе снич ке ком по зи ци је. Та 
са гла сност је та ко са вр ше на, до след ност та ко ло гич на, да 
ни је мо гла би ти по стиг ну та ни чим дру гим до пе снич ким 
осе ћа њем. У свом де лу се Ње гош пре пу стио то ме осе ћа њу 
да му са мо оно из на ђе и на ба ци гро ма де, те је пе снич ка 
до след ност по стиг ну та упра во за то што у њој не ма ни
ка квих тен ден ци ја или ра чу ни ца, би ло по ли тич ких или 
исто риј ских. 
Ко сов ски за вет ни је по ли тич ка ни исто риј ски по ли тич ка, 
не го пе снич ка тво ре ви на. Ње гош је пе сник Ко сов ског за
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ве та. Ми сао Ко сов ског за ве та мо же би ти са мо пе снич ка. 
Ни ка ко по ли тич ка. У то ме се кри је (и чу ва!) ТРА ГЕ ДИ ЈА 
Ње го ша као пе сни ка Ко сов ског за ве та. 
У Ње го ше вом ПЕ СНИЧ КОМ де лу, ко је је ства ра но ПЕ
СНИЧ КИМ ор га ном (а не ис ку ством и ми шљењм као 
ор га ном ко ји мо же би ти и по ли тич ки, и праг ма тич ки), у 
то ме де лу се упра во пи та „ко се ка ко кр сти!” 
Ње го ше во де ло Л. ц. Шће пан Ма ли ни је схва ће но упра во 
за то што из да ва чи то га де ла (по сле смр ти Ње го ше ве) ми сле 
да се „не пи та ко се ка ко кр сти”. Из да ва чи су и ста ви ли 
тај мо то Ње го ше вом де лу, сти хо ве из По здрав ро ду из 
Бе ча 1847. го ди не. 
Не са мо да ни је схва ћен Ње го шев Шће пан Ма ли, не го ни 
Лу ча Ми кро ко зма: за то су ко мен та то ри ма и дан да нас 
сим па тич ни Шће пан Ма ли и Са та на, пр ви као „на пре дан” 
вла дар, а дру ги као гор ди „бун тов ник” и „сло бо дар”!

Да кле, вла ди ка Да ни ло по зи ва у бор бу за ВЕ РУ, а не за од бра ну 
брат стве них (крв носрод стве них, па три јар хал них) ве за. Кад се 
ка же „за крст ЧА СНИ”, он да то зна чи да част чо ве ко ву не чи ни 
ње го во по ре кло (срод ство, чи ји је син!), не го ту част чо ве ко ву чи ни 
КРСТ. Крст је из вор ча сти. Он чо ве ка осло ба ђа, још по ре чи ма апо
сто ла Па вла: сло бод ња ка не чи ни сло бод ним (и пре ма то ме ча
сним, до сто јан стве ним) то што ни је роб, не го то што је КР ШТЕН, 
што је ве ран кр сту. Из вор ча сти и злат не сло бо де (из над сло бо де 
сло бод ња ко ве) је крст, та ко да крст, као ча сни, чи ни ча сним и ро
ба! Исто она ко ка ко ве ра чи ни Гр ка јед на ко ча сним ка ко Је вре јин 
за ми шља да га ча сним чи ни Мој си јев (Бо жи ји) за кон!

Ви ди о то ме По сла ни це Апо сто ла Па вла: Ри мља ни ма, 
Ко рин ћа ни ма и, по себ но, Га ла ти ма. Из По сла ни це у По
сла ни цу Апо стол Па вле све ви ше и све ја сни је раз ви ја 
ту иде ју људ ске за јед ни це као вер ске, а не као за кон ске. 

Исто та ко чо ве ка чи ни и бра том крст, а не то што га је ро ди ла 
иста мај ка. Та ко Вла ди ка Да ни ло чу ва и на че ло ЧА СНОГ брат ства 
кад ка же да тре ба бра ни ти крст ча сни. Као мо нах, он ис ти че ду хов
но брат ство, а не крв носрод стве но. И обрат но: ако си за и ста брат, 
ако ти је ста ло до брат ства, ако це ниш истог пре тка, истог пра о ца, 
он да се кр сти, јер са мо та ко је брат ство по све ће но!

О то бо жњој „ис тра зи по ту ри ца” го во ри на род на пе сма Срп
ско Бад ње ве че (пе сма бр. 3 у Ње го ше вој збир ци Огле да ло срп ско) 
и ка же да се у том до га ђа ју – ко ји Ње гош на зи ва нео д ре ђе но „исто
ри че ским со би ти јем кра јем XVI II ви је ка” – од и гра ла „ис тра га по
ту ри ца”, и то баш на Бад ње ве че, уо чи Бо жи ћа:
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То све би ло док огри ја сун це,
тер осва ну Ро жде ство Хри сто во
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Глас до па де Вла ди ку Да ни ла,
до не се га јед но мом че мла до:
„Му шту лук Ти, дра ги го спо да ре,
по ги бо ше цр но гор ски Тур ци,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” итд.

(нар. пе сма Срп ско Бад ње ве че, 263–271)

Да ли се та бор ба за и ста од и гра ла или не, тек у на ред ној пе
сми је Вла ди ка Да ни ло о њој са мо оба ве штен. Али се ра ди и о јед
ној дру гој и дру га чи јој бор би, на ко ју Вла ди ка – и сва ки све ште
ник, па и мо на си ма на сти ра це тињ ског – по зи ва ју за и ста сва ке 
го ди не, и то упра во о пра зни ку Ро жде ства Хри сто вог, о Бо жи ћу. 
У бо жић не анаг но зе спа да и је дан та кав по зив узет не по сред но из 
По сла ни це Апо сто ла Па вла Ефе сци ма, 6, 10–17. 

Анаг но зе су чи та ња, чте ни ја или пре по зна ва ња, на грч
ком. То су де ло ви тек ста узе ти из Ста рог или Но вог За
ве та и угра ђе ни у це ли ну Бо жан ске Ли тур ги је. За сва ки 
пра зник су дру га чи је анаг но зе, тј. дру га чи ји би блиј ски 
тек сто ви у ко ји ма се он да „пре по зна је” ли тур ги ја то га 
пра зни ка. По ме ну ти текст Ефе сци ма, 6, 10–17 је јед на од 
анаг но за у ли тур гиј ском ци клу су бо жић них пра зни ка. 
Ево шта се ка же у тој анаг но зи, па је тре ба и упо ре ди ти 
са оним што Вла ди ка Да ни ло ка же у Гор ском ви јен цу, и 
то баш у ве зи са бо жић ним пра зни ци ма!

По што је (у Еф., 6, 1–9) ука зао на то да слу ге тре ба да бу ду по слу шне 
го спо да ри ма, а го спо да ри слу га ма као оче ви, апо стол упу ћу је на 
рат и бор бу, али не кла сну, ра сну или на ци о нал ну, не го на бор бу 
про тив Са та не. Ме ђу кла са ма, ра са ма, ста ле жи ма, на ци ја ма тре ба да 
вла да мир, али Са та ни и ње го вим си ла ма рат и са мо рат и увек рат!

„Уо ста лом, ја чај те у ГО СПО ДУ и у си ли ЊЕ ГО ВЕ сна ге. 
Обу ци те се у све оруж је БО ЖИ ЈЕ, да би сте мо гли одо
ле ти ЂА ВО ЛО ВОМ ЛУ КАВ СТВУ. Јер на ша бор ба НИ ЈЕ 
ПРО ТИВ ЉУ ДИ ОД МЕ СА И КР ВИ, не го про тив по гла
вар ства, вла сти, вла да ра то га (са тан ског) МРАЧ НОГ СВЕ
ТА, а то је ПРО ТИВ ЗЛИХ ДУ ХО ВА НА НЕ БЕ СИ МА. 
ЗА ТО узми те оруж је, све оруж је Бо жи је, да би сте се мо гли 
од у пре ти у зли дан...” (Апо стол ов де ми сли на апо ка лип
тич не да не об ра чу на са Са та ном).
„...и да се одр жи те по што све свр ши те. Стој те, да кле, 
опа сав ши сво ја бе дра ИСТИ НОМ” (ма чем ко ји је исти на!) 
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„и обу кав ши оклоп ПРА ВЕД НО СТИ; обуј те но ге при
прав но шћу на еван ђе ље МИ РА. При свем то ме узми те 
штит ВЕ РЕ ко јим ће те мо ћи да од би је те и по га си те све 
ог ње не стре ле НЕ ЧА СТИ ВОГ. При ми те и ка ци гу СПА
СЕ ЊА и мач ДУ ХОВ НИ – а тај је РЕЧ БО ЖИ ЈА” (Ефе
сци ма, 6, 10–17, јед на од ка рак те ри стич них ли тур гиј ских 
анаг но за о бо жић ним пра зни ци ма). 

Текст ове ли тур гиј ске анаг но зе је ве о ма зна ча јан, а зна чај му схва
та мо кад га упо ре ди мо с ре чи ма из мо но ло га Вла ди ке Да ни ла 
ко ји стал но упо зо ра ва на Са та ну:

Ђа во учи сул та на, јер са мо Ђа во зна ка ко је мо гу ће по ко ри ти 
Цр ну Го ру: ла жном ве ром (ГВ, 66–75),

пре ма то ме је и бор ба за сло бо ду мо гу ћа са мо као бор ба за сло
бо ду злат ну, а то је сло бо да ве ре од Са та не, од де мон ског ме си је.

Зна чај анаг но зе је и у то ме што је она бо жић на, упра во о пра
зни ци ма по ко ји ма је и на род на пе сма о (то бо жњој) „ис тра зи по
ту ри ца” до би ла на зив Срп ско Бад ње ве че.

О то ме ће мо мо ра ти да го во ри мо по себ но, јер је те ма из у зет но 
зна чај на: по ма же нам да у Гор ском ви јен цу, у по е зи ји са мог Ње го ша 
и у ње го вој ми сли – нај ду бљој ми сли срп ске књи жев но сти – от кри
је мо не по сред ну ве зу с нај ста ри јим сло је ви ма ис ку ства срп ског 
на ро да, ис ку ства из вре ме на још пре при ма ња хри шћан ске ве ре.

Ако, да кле, и ни је би ло „ис тра ге по ту ри ца”, би ло је бор бе на 
ко ју Цр но гор це (и Бр ђа не, це лу сво ју епар хи ју) по зи ва Вла ди ка: 
на бор бу про тив Са та не. 

То ни је бор ба про тив љу ди „од кр ви и ме са” – ка ко се ка же у 
на ве де ној анаг но зи (По сла ни ци Ефе сци ма) – па та ко ни про тив Ту
ра ка, не го про тив „вла да ра Мрач ног све та” (Там ног ви ла је та), или 
Ада, Тар та ра, па кле ног све та и па кле них ду хо ва, ка ко ка же сам 
Вла ди ка Да ни ло у ГВ, а Ње гош не по сред но, у Лу чи Ми кро ко зма. 

На ту бор бу све ште ник по зи ва пра во слав не на сва кој ли тур
ги ји у ли тур гиј ском ци клу су бо жић них пра зни ка. По зи ва ју ћи ве
ру ју ће на ту бор бу, Вла ди ка Цр не Го ре и Бр да је уз то чу вао пре да
ње жи во на ро чи то у то ме кра ју, у епар хи ји це тињ ске ми тро по ли је 
и ма на сти ра.

На и ме, ниг де се ни је бор ба про тив Са та не ве зи ва ла то ли ко 
уз пра зно ва ње Ро жде ста Хри сто ва (Бо жи ћа) као у епар хи ји Цр не 
Го ре и Бр да, це тињ ског ма на сти ра.

Ниг де ни је ни страх од Са та не био то ли ки као у зе мљи 
Цр но је ви ћа, у Цр ној Го ри, у ме то хи ји „цр на ца” или „цр не 
ка пе” це тињ ског ма на сти ра. Као што се страх од ву ка и 
ву ко дла ка су зби ја да ва њем име на Вук. Ниг де то име – као 
ми ми кри ја – ни је та ко рас про стра ње но као у Цр ној Го ри 
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и Бр ди ма. На зив „црн” шти ти исто она ко ка ко су и Је вре
ји шти ти ли сво је ку ће од по хо да Оно га што уби ја: пред 
Из ла зак из Егип та, кад је Онај ко ји се све ти и уби ја оби
ла зио ку ће да у сва кој од њих уби је пр вен ца, Је вре ји су 
до вра так пре ма зи ва ли кр вљу јаг ње та. Та ко је Онај ко ји 
уби ја оби ла зио ту ку ћу, јер је она већ да ла жр тву или, 
ка ко дру ги го во ре, јер је ми слио да је ту већ био и пр вен ца 
већ за клао. То „за о би ла же ње” (спа со но сно за о би ла же ње 
или спа се ње) је ПАС ХА. Исто је и са име ном Вук. Исто 
је и са пре зи ме ном Цр но је вић, са на зи вом Цр на Го ра, са 
на дим ком Цр ни Ђор ђе, Ка ра..., Ка ра вла шка, Ка ра бог дан
ска итд. Цр но је ми ми кри ја. Оно је за штит ни мрак пред 
ко јим Зло ста је. А Зло је Са та на. Цр но је знак стра ха од 
Са та не. Цр ним се тра жи за шти та од Са та не. Цр ним се 
чо век – нај пре ла жно, а он да и искре но! – ле ги ти ми ше 
као Са та нин, не би ли га Са та на по ште дио. А он да – већ 
за бо ра вља ју ћи пр во бит ну уло гу Цр ног као ми ми кри је 
– чо век се Цр ним ну ди Цр ном као са ве зник. „Страх жи
во ту ка ља образ че сто”, па та ко се у стра ху од ла зи пре
да ле ко: у Цр но ме се чак и спа се ње тра жи! У Јаг ње то вој 
кр ви се тра жи спас од смр ти. (Та ко, ју да и стич ки, пас хал
но, по ку ша ва ју да ту ма че и Хри ста, што је, на рав но, пре
у ско). Вуч јим име ном се шти ти јаг ње од ву ка. Цр ним се 
шти ти све тло и чи сто од Мра ка и Не чи стог. А он да тај 
страх то ли ко чо ве ка за мо ри, да он је два до че ка ре ше ње 
ко је му ну ди Но ви век: „не ма Са та не! – па он да не ма ни 
Бо га?! – да, не ма ни Бо га! не ма ни оног оруж ја ко је је 
Бо жи ја Реч!”, оруж ја о ко јем го во ри по ме ну та По сла ни ца 
Ефе сци ма. 

Али ту смо већ у обла сти ко ју је осве тлио До сто јев ски. Ниг де 
се, ре кли смо, бор ба про тив Са та не ни је ве зи ва ла то ли ко уз пра
зно ва ње Ро жде ства Хри сто ва као у епар хи ји Бр да и Цр не Го ре 
(ко ја ни је слу чај но на зва на „цр ном”!).

За што баш уз тај пра зник?
Бо жић (Ро жде ство Хри сто во) се пра зну је [литургијски а не 

еп ски, не сла ви гу сла ма еп ску ју нач ку не го хри шћан ску (чој стве
ну) су шти ну чо ве ка, сла ви Христа]. 

На по ме на при ре ђи ва ча

У ру ко пи су се текст за вр ша ва ова ко: ,,Бо жић (Ро жде ство Хри сто
во) се пра зну је...” Ре кон струк ци ја по след ње ре че ни це из вр ше на је пре ма 
дру гом па су су тек ста Жар ка Ви до ви ћа „Срп ско Бад ње ве че”, ко ји је за 
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ње го вог жи во та об ја вљен ви ше пу та: у Гла сни ку СПЦ, слу жбе ном ли сту 
Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град, де цем бар 1999, број 12, 235–256; 
за тим тек сту под на сло вом „Срп ско Бад ње ве че – Ње гош про тив еп ске 
и пле мен ске ми то ма ни је” у књи зи Исто ри ја и ве ра, За вод за уна пре ђи
ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Бео град 2009, 325–333; и тек сту под истим 
на сло вом у књи зи Ње гош и Ко сов ски за вет у Но вом ве ку, Ал те ра, Бе о
град 2013, 207–216.

Текст „Апо ка лип са Вла ди ке Да ни ла” ко ји се ов де об ја вљу је пре у зет 
је из пе то том не сту ди је Жар ка Ви до ви ћа Ње гош и Ко сов ски за вет у 
Но вом ве ку, ко ју је он на пи сао (1976–1982) као на уч ни са вет ник Ин сти
ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. Ова до са да нео бја вље на 
сту ди ја са др жи 68 тек сто ва на 2745 ку ца них стра на, од ко јих сва ки пред
ста вља раз ма тра ње не ке од че тр де се так те ма ко је је Жар ко Ви до вић 
сма трао бит ним за раз ма тра ње про бле ма „не ре ше ног ме ста и зна че ња 
Ње го ша у исто ри ји срп ске књи жев но сти”. У том сми слу, „Апо ка лип са 
Вла ди ке Да ни ла” за вр ша ва се та мо где по чи ње текст „Срп ско Бад ње 
ве че”, у ко ме је де таљ но об ја шње но ре то рич ко пи та ње за што се баш уз 
тај пра зник (Бо жић) у епар хи ји Бр да и Цр не Го ре то ли ко ве зи ва ла бор ба 
про тив Са та не.

Ипак, ова ко за вр шен текст, због од су ства уви да у це ли ну сту ди је 
о Ње го шу, оста вља ути сак не до ре че но сти. На и ме, Ро жде ством Хри сто вим 
пре ки ну то је ад ско на сле ђе за то што је Бог ства рао свет кроз Хри ста, 
Дру гу Лич ност Све те Тро ји це, па се тек ова пло ће њем ове Лич но сти у 
те ло Чо ве ка мо же схва ти ти и ту ма чи ти пр во бит ни пад, па и об ја сни ти 
чи та ва исто ри ја без ика квог ду а ли зма до бра и зла у све ту. Но, ово је још 
јед на од че тр де се так на ве де них те ма ко је се на ла зе у по ме ну тој пе то
том ној сту ди ји о Ње го шу.

Бад њак се на Бад ње ве че па ли јер се спа љу је па ган ски бог оли чен 
у хра сто вом др ве ту. У тек сту „Ка тар за: чи сто та Фло ре и ’По хва ла би љу’” 
Жар ко Ви до вић пи ше: „На Бо жић се ра ђа Хри стос. А да би се Он ро дио, 
тре ба пре то га да у чо ве ку умре ста ро бо жан ство: храст ко ји је по ја ва 
Зев са, Пе ру на итд. Но тај храст уми ре у Ср ба као бад њак, као жр тва 
па ље ни ца, и то уми ре сам, сво јом во љом, ра ду ју ћи се што сво јом смр ћу 
усту па ме сто Хри сту! На Бад њи дан Ср би ода ју хва лу тој жр тви па ље ни
ци, спа ље ној жр тви ко јом Пе рун (сло вен ски Ју пи тер, Зевс итд.) сам ра
до сно усту па сво је ме сто пра вом бо жан ству, Хри сту!” (...и ве ра је умет
ност, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град 2008, 247.) 

Оби чај па ље ња хра сто вог др ве та био је ра ши рен код ве ћи не европ
ских на ро да, а до да нас се са чу вао у не ким де ло ви ма Бри та ни је. Из у ча
ва о ци на род них оби ча ја у Бри та ни ји бе ле же па ље ње бад ња ка у Јорк ши ру 
(H. J. Ro se, „Fol klo re Scraps”, in: Fol klo re, Vol. 34, No 2, Ju ne 30, 1923, Taylor 
& Fran cis), ко ји се на ен гле ском је зи ку зо ве yulelog. У Бри та ни ји се не 
па ле хра сто ве гра не, не го се па ле де бла хра ста. Ро берт Грејвс у књи зи 
Бе ла Бо ги ња ту ма чи па ље ње бад ња ка као сим бо лич ко па ље ње Ро би на 
Ху да: „Ме ђу тим ’Худ’ (или Ход, или Хад) је зна чи ло ’де бло’ – це па ни ца 
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ста вље на на ва тру – и баш је у тој це па ни ци, од се че ној од све тог хра ста, 
Ро бин не ка да бо ра вио, ка ко се ве ро ва ло. Оту да и ’бој ни ат’ Ро би на Ху да, 
мо кри ца (Oni se us asel lus) ко ја је ис тр ча ла из па ња ка да је бад њак ста вљен 
на ва тру. У на род ном пра зно вер ју пак сам Ро бин је по бе гао кроз дим њак 
у об ли ку цр вен да ћа, и по сле Бо жи ћа иза шао на дво бој, као Бе лин свом 
су пар ни ку Бра ну, или Са тур ну – ко ји је био во ђа бо жић ног сла вља док 
је свет ко ви на тра ја ла.” (Ро берт Грејвс, Бе ла Бо ги ња, До си је – Слу жбе ни 
лист СЦГ, Бе о град 2004, 388.)

Због то га се без ика кве ди ле ме мо же твр ди ти да је па ље ње бад ња ка 
сим бо лич ко при хва та ње по бе де „ју на штва ми сли” над кул том ју на штва. 
Ме ђу тим, Ро берт Грејвс је отво рио древ но и бол но пи та ње „бит ке др ве ћа”, 
па смо да нас све до ци „уну тра шњег” ра та два ви ђе ња све та: је ла, чи је 
зе ле ни ло сим бо ли зу је веч ну мла дост и ти ме култ ју на штва, све ви ше 
по ти ску је храст, ко ји је се бе дао као жр тву па ље ни цу и сво јом смр ћу 
сим бо ли сао по бе ду „ју на штва ми сли”.

Текст при ре дио 
Бог дан Зла тић




