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БОГ ДАН ЗЛА ТИЋ

ДРУ ГИ ДАХ
Le De u xi ème So uf fle Жар ка Ви до ви ћа

Ни кад ни смо би ли сло бод ни ји
не го под не мач ком оку па ци јом

Жан Пол Сар тр, Si tu a ti ons III, Gal li mard, Pa ris 1949, 11.

До свог пен зи о ни са ња 1986. го ди не Жар ко Ви до вић је об ја вио 
са мо јед ну књи гу: Ме штро вић и са вре ме ни су коб скулп то ра с ар хи
тек том. Ова књи га је текст ње го ве док тор ске ди сер та ци је бра
ње не ју на 1958. го ди не у Бе о гра ду, ко ја је за са ра јев ско из да ње из 
1961. би ла до пу ње на Уво дом у књи зи, од но сно ис пит ним пре да ва
њем на Ака де ми ји умет но сти (Aca de mie des be a uxarts) у Па ри зу, 
на шта га је оба ве зи ва ла сти пен ди ја вла де Фран цу ске. У За гре бу су 
за по тре бе сту де на та, по ње го вим пре да ва њи ма, ти ска на скрип та 
Про бле ми и пре глед Хи сто ри је ци ви ли за ци је (1963) и Умјет ност 
у пет ци ви ли за циј ских епо ха (1966). За то вре ме Ви до вић об ја вљу је 
пре ко 150 чла на ка и тек сто ва у пе ри о ди ци, углав ном струч ној. По 
пен зи о ни са њу на ста вља да об ја вљу је у пе ри о ди ци, а из штам пе му 
из ла зи де вет књи га, од ко јих су че ти ри са ста вље не од већ об ја вље
них тек сто ва: Ср би у Ју го сла ви ји и Евро пи (1994), Су о че ње пра во
сла вља са Евро пом (1997), И ве ра је умет ност (2008) и Исто ри ја 
и ве ра (2009). Књи га Ли тур гиј ска тај на Све тог пи сма (1998) чи ни 
из бор из тек сто ва Ста рог и Но вог За ве та, ко је је он снаб део ла пи
дар ним ко мен та ри ма, а иза ко јих сле ди кра так по го вор, по ко ме 
је овај из бор до био на слов.

Са гле да но на ова кав на чин, де ло Жар ка Ви до ви ћа оста вља 
ути сак не до ре че но сти и рас цеп ка но сти. Исти на, об ја вљи ва ње 
Огле да о ду хов ном ис ку ству по ста ло би епо ха лан до га ђај и у нај
ве ћим кул тур ним сре ди на ма, али у на шој ова књи га ни је има ла 
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пра ви од јек. Ме ђу тим, исто ри јат на стан ка овог ру ко пи са, ње го вог 
не пре ста ног до ра ђи ва ња и број них не во ља око ње го вог из да ва ња 
пред ста вља нај бо љи при мер оно га са чи ме се у се би и око се бе бо
рио Жар ко Ви до вић.

Пр ве бе ле шке у ве зи са бу ду ћим тек стом Огле да о ду хов ном 
ис ку ству на ста ју по по врат ку Жар ка Ви до ви ћа из Па ри за (1957), 
да би као за о кру жен ру ко пис, под на сло вом „Фе но ме но ло ги ја сје
ћа ња на до жи вљај”, био пре дат из да вач ком пред у зе ћу На при јед у 
За гре бу, у је сен 1964. го ди не. На кон ви ше ме сеч них на те за ња са 
ре цен зен ти ма у ве зи са „ре ли ги о зним фе но ме ни ма” ру ко пис не 
из ла зи из штам пе, већ је вра ћен ау то ру, „не са мо иша ран уред нич
ким је зич ким при мед ба ма не го и оште ћен гру бим пре вла че њи ма 
оштром олов ком, та ко да су по је ди ни ре до ви би ли гнев но за де ра
ни.” Жар ко Ви до вић још бе ле жи: „Мо рао сам ру ко пис да по но во 
пре ку цам, те да пре дам по но во, пре ку цан. Али су оште ће ња, дру
гом ин тер вен ци јом уред ни ка за хр ват ски је зик, би ла још гру бља... 
и та кав ру ко пис пре дат у штам пу.” По сле усва ја ња „Де кла ра ци је 
о хр ват ском књи жев ном је зи ку” (1967) Жар ко Ви до вић из ре вол
та овај ру ко пис по вла чи из штам пе. По сле то га он ско ро два де сет 
го ди на ра ди на ру ко пи су Огле да, до пу њу је га и ме ња да би га у 
ма ју 1987. пре дао у штам пу из да вач ком пред у зе ћу „Књи жев не 
но ви не”. Иа ко је пре дао ру ко пис, он и да ље ра ди на ње го вом уса
вр ша ва њу. Но, ру ко пис ни ка ко не из ла зи из штам пе, јер је „све сно 
за ба чен”, а Ви до вић ту вер зи ју, на зах тев свог ве ли ког при ја те ља 
Ђор ђа Оци ћа, 1988. да је уред ни ку из да вач ке ку ће Сфа и рос, Ми
ла ну Мла де но ви ћу. У днев нич ким бе ле шка ма пи ше о свом да љем 
ра ду на ру ко пи су Огле да: „А овај ру ко пис је II вер зи ја ко ја ни је 
штам па на, јер је Ђор ђе Оцић сам пре дао I вер зи ју, ре кав ши: ’Ако 
од Те бе не от ме мо ру ко пис, Ти га ни кад не ћеш за вр ши ти. Штам
па ће мо пр ву вер зи ју, ону ко ју смо ти оте ли, а ти на дру гој ра ди 
до кле хо ћеш!’” И та ко је, тек 1989. го ди не, у из да њу Сфа и ро са, иза
шла дру га по ре ду књи га Жар ка Ви до ви ћа.

Жар ко Ви до вић се пр вен стве но из ра жа вао пи са њем – за пи
са ћом ма ши ном је про во дио че ти ри до шест са ти днев но, и то сва
ког да на, ви ше од шест де це ни ја. Ми сли до ко јих је до ла зио на пор
ним ум ним ра дом кри ста ли сао је сва ко днев ним пи са њем. Ње гов 
пр ви, нај ва жни ји и нај о да ни ји чи та лац би ла је ње го ва су пру га 
Ду шка. Као да је на свим ру ко пи си ма ра дио са мо за тог јед ног 
је ди ног чи та о ца. Ре ци мо, пре во ди Пло ти на, и пре вод је је дан ру
ко пис. Да би тај по сао ура дио ка ко тре ба он пре во ди нај ва жни је 
тек сто ве ко ји су о Пло ти ну пи са ни на не мач ком, фран цу ском и 
ен гле ском је зи ку. Тај из бор и тај пре вод је дру ги ру ко пис. За тим, 
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да би пре вод био аде ква тан Ви до вић из ра ђу је упо ред ни реч ник 
фи ло соф ских и Пло ти но вих тер ми на. То је тре ћи ру ко пис. А ка да 
је за вр шио пре во ђе ње, он да је, она ко „уз гред”, на пи сао и сту ди ју 
„Нео пла то ни зам Пло тин и ан тич ки хе ле ни зам у хри шћан ству”... 
Бе ле шка уз ру ко пис: за по че то кра јем 1970. до вр ше но по чет ком 
1971. стра на 249. То ли ко. Ка да се Ду шка упо ко ји ла од мах нуо је 
ру ком пре ма ор ма ну у ко јем су се на ла зи ле де се ти не хи ља да стра
ни ца ње го ве ру ко пи сне за о став шти не: „Ето, то ти је то – про тра
ћен жи вот.” Ме ђу тим, тај жи вот имао је ду бљи сми сао: уда ља ва ње 
са уни вер зи те та и на ста ве и упу ћи ва ње на рад у Ин сти ту ту за књи
жев ност и умет ност Ср би је у Бе о гра ду за ње га су би ли ве ли ка на
гра да јер је мо гао да се у пот пу но сти по све ти оно ме што је нај ви ше 
во лео и нај бо ље умео – да пи ше о оно ме што ми сли и до жи вља ва.

То из ра жа ва ње пи са њем ја сно се уо ча ва ло и у сва ко днев ној, 
усме ној ко му ни ка ци ји Про фе со ра са Све том. Пре да ва ња ко ја је 
др жао у де ве тој де це ни ји жи во та из гле да ла су као да пред со бом 
има и чи та на пи сан текст – би ла су је згро ви та и без ви шка ре чи. 
Та је згро ви тост и чи сто та ми сли се ро ди ла у ло го ри ма Дру гог свет
ског ра та. У раз го во ру за је дан ча со пис Ви до вић ка же: „Ми смо 
[у логору] јед ни са дру ги ма раз го ва ра ли у ап со лут ном по што ва њу, 
па ка да би про го во рио пот пу но не пи смен чо век ни ко ме од нас не 
би па ло на па мет да му ка же да ћу ти, јер го во ри ло се о исти на ма 
о ко ји ма не мо же да се док то ри ра.” Оту да је че сто ци ти рао оне 
Са р тро ве ре чи, ни Сар тра ра ди, а ни због Не ма ца, не го због ука зи
ва ња да та кве си ту а ци је са мо под се ћа ју чо ве ка да се за пра во сва
ко днев но су о ча ва са сло бо дом из бо ра ко ја је нај о чи глед ни ја ка да 
би ра из ме ђу жи во та и смр ти. И ка да би нео ба ве зно го во рио, чи нио 
би то кон ци зно и ја сно. Јед ном је уз гред ре као, а ја за пи сао: „Лич
ност је су срет смрт ног чо ве ка са бе смрт ном си лом. Ду шом.”

Исте 1989. го ди не, ка да су иза шли Огле ди, по ја ви ла се на све
тло сти срп ског је зи ка књи га Жар ка Ви до ви ћа Ње гош и Ко сов ски 
за вјет у Но вом ви је ку. Те шко је на срп ском је зи ку про на ћи књи гу 
ко ја от кри ва то ли ко мно го, а да у исто вре ме то ли ко мно го то га у 
се би кри је. Иа ко је у пред го во ру за књи гу сам ау тор об ја снио да 
је реч о оп се жном на уч ном про јек ту, као и да је у нај ши рој вер зи
ји сту ди је под овим на сло вом об ра ђе но че тр де се так те ма, чи ји се 
пре глед са да ну ди, та да ни је мо гла ни да се на слу ти це ли на и обим 
гра ђе из ко је је ова књи га из ни кла. На про сто, ту су са мо украт ко 
пре при ча ни обим ни тек сто ви пе то том не сту ди је – ру ко пи са „Ње
гош и Ко сов ски за вјет у Но вом ви је ку” на укуп но 2745 ку ца них 
стра ни ца. Та ко, на при мер, текст „Ње гош, тра гич ки ју нак Ко сов
ске ми сли” у књи зи има 15 ре до ва, а у ру ко пи су има 124 стра не; 
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„Кла сич на фор му ла Ко сов ског за вје та” у књи зи има 30 ре до ва, а 
у ру ко пи су 73 стра не. За текст „Шта је тра ге ди ја” у књи зи је да то 
об ја шње ње у све га шест ре до ва, јер је текст већ био об ја вљен у 
ча со пи су Књи жев на кри ти ка (1985). Исти текст ће ка сни је иза ћи 
као по себ на књи га под на сло вом Тра ге ди ја и Ли тур ги ја – есеј о 
ду хов ној суд би ни Евро пе (1996). То је раз лог што је ова књи га из 
1989. то ли ко за мет на за чи та ње и те шка за раз у ме ва ње – по што је 
ау тор знао да ово ли ко обим на сту ди ја, па ма кар она би ла о Ње го шу, 
за ње го вог жи во та не ће на ћи из да ва че, он се опре де лио да при ре
ди не што што би тре ба ло да бу де пу то каз за бу ду ће при ре ђи ва че 
ру ко пи са, од но сно да за из да ва ње са че ка бо ља вре ме на.

Ова књи жев но и сто риј ска сту ди ја о Ње го шу пред ста вља цен
трал но ме сто у опу су Жар ка Ви до ви ћа, ме ђу тим у ру ко пи си ма по
сто ји још де се так сту ди ја, као и број ни тек сто ви о Ње го шу и у ве зи 
са њим. Пре ма бе ле шка ма са мог Жар ка Ви до ви ћа ве о ма је зна ча јан 
и за об ја вљи ва ње спре ман ру ко пис „Пла то ни зам, Ње гош и ме та фи
зи ка” на 733 стра не, док уку пан број стра ни ца по све ће них Ње го шу, 
пре ма по пи су са мог ау то ра, из но си пре ко пет хи ља да стра ни ца.

Из гле да да се до са да ни ко код нас ни је ба вио Ње го шем као 
Жар ко Ви до вић – да му при ђе на то ли ко ори ги на лан на чин, и још 
са то ли ко раз ли чи тих стра на. Ре ци мо, Ви до вић је утвр дио ко је је 
ли тур гиј ске анаг но зе Ње гош мо рао да као све ште но слу жи тељ 
чи та или слу ша при ли ком при пре ме за хи ро то ни ју, од но сно ру
ко по ло же ње за епи ско па, као и при ли ком свих да на оног Ве ли ког 
по ста 1845. го ди не, док је пи сао Лу чу ми кро ко зма. А ли тур гиј ске 
анаг но зе су чи та ња (чте ни ја) раз ли чи тих де ло ва Би бли је за вре ме 
бо го слу же ња то ком чи та ве го ди не. Жар ко Ви до вић је Лу чи ми кро
ко зма од ре дио цен трал но ме сто у Ње го ше вој Три ло ги ји и по све тио 
јој нај ви ше па жње и про сто ра. Ви до ви ћев при ступ Лу чи и ње ним 
по ет ским ви зи ја ма ни је био те о ло шки, од но сно дат кроз „на уч ни” 
при ступ ве ри и ре ли ги ји, та ко зва ни би бли зам (то ли ко при су тан 
у Но вом ве ку), не го ли тур ги зам, да кле са гле да ва ње ових по ет ских 
ви зи ја кроз ли тур гиј ско сла вље ње Би бли је. Те би блиј ске анаг но зе 
су, ка ко до ка зу је Ви до вић, ин спи ри са ле Ње го ша: 

Та ве за је исто то ли ко чвр ста и очи глед на ко ли ко и не ис пи та
на: у Ње го ше вој Лу чи ми кро ко зма, у ко јој се по ет ске ви зи је мо гу 
ту ма чи ти са мо тер ми ни ма пла тон ске ду хов но сти и пла тон ски ми
сле ћег хри сти јан ства. Без та квог при сту па, сви до са да шњи по ку
ша ји при ка за и ту ма че ња Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма пред ста вља ју 
не са мо про ма шај, не го нај че шће и ве о ма гру ба из о па че ња Ње го
ше ве ду хов но сти. Али он да на ста је и пи та ње: от куд Ње го шу пла
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то ни зам? От куд, ако нај ви ше, уни вер зи тет ско обра зо ва ње не отва ра 
чо вје ку ни дан да нас при ступ и ви ди ке пре ма пла то ни зму?!1

У јед ном од тек сто ва Жар ко Ви до вић твр ди да је не ре шен 
про блем Ње го ше вог ме ста и зна че ња у исто ри ји срп ске књи жев
но сти ујед но и не ре шен про блем срп ске на род не пе сме, и не ре шен 
про блем кон ти ну и те та срп ске књи жев но сти (пре ки ну тог при вид но 
књи жев но шћу „гра ђан ском” у ју жној Угар ској), и не ре шен про блем 
пра ве пе ри о ди за ци је срп ске књи жев но сти, и не ре шен про блем 
све сти Ко сов ског за ве та. По шав ши од Ан дри ће вог от кри ћа да је 
„Ње гош тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли”, од но сно пе сник Ко сов
ског за ве та, Ви до вић за кљу чу је да он он да не мо же би ти пе сник 
ро ман ти чар, те да је ње го во ме сто у исто ри ји срп ске књи жев но сти 
са свим дру га чи је од оног ко је му се до де љу је по но во ве ков ним 
кри те ри ју ми ма. Ви до вић да ље пи ше: 

Ако је Ње гош то што ка же Ан дрић он да и чи та ва пе ри о ди за
ци ја на ше књи жев но сти мо ра да је дру га чи ја од по зна те нам (Сред њи 
вијек, ре не сан са, ба рок, кла си ци зам итд.), јер срп ска књи жев ност – 
ако она за и ста по сто ји као та ква, а то зна чи у свом кон ти ну и те ту као 
по вје сна це ли на, као књи жев ност јед не на ци о нал не, ду хов не за јед
ни це! – мо ра да је у сво јој су шти ни од ре ђе на Ко сов ским за вје том.2 

До ово га ста ва Ви до вић не до ла зи на осно ву књи жев но те о риј
ских по став ки (ка ко ка же: ме та фи зич ких), ре ци мо те о ри је мо ду са 
исто риј ске кри ти ке или би ло ко је дру ге те о ри је у на у ци о књи жев
но сти, не го на осно ву ста ва да је пи та ње кон ти ну и те та срп ске књи
жев но сти, као и срп ске на ци је, за вет но пи та ње. Ви до вић твр ди да је 
срп ска књи жев ност по ме ну тим (ху ма ни стич ким, ме та фи зич ким) 
кри те ри ју ми ма под ре ди ва и уо би ча је ном пе ри о ди за ци јом об у хва
ти ва са мо у ме ри у ко јој од сту па од сво је су шти не и по ве сне це ли
не.3 Од сту па ње од за вет но сти ујед но је од сту па ње и од су шти не 
на ци је и од су шти не ње не књи жев но сти, ка же Ви до вић. 

Ре ак ту е ли за ци ја пи та ња Ње го ше вог ме ста у срп ској књи жев
но сти кроз ме сто и уло гу за вет не ми сли је осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка пред ста вља ла пре ве лик и пре те жак иза зов за срп ску 
књи жев ну исто ри о гра фи ју. Мно го је лак ше пре и спи ти ва ти став 
Јо ва на Скер ли ћа да је Лу ча ми кро ко зма Ње го шев нај ма ње ори ги
на лан рад (ко ји се кри те ри јум ори ги нал но сти при ме њу је?), а још 

1 Жар ко Ви до вић, Ње гош и Ко сов ски за вјет у Но вом ви је ку, „Фи лип Ви
шњић”, Бе о град 1989, 6.

2 Исто, 10.
3 Исто.
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је лак ше до ве сти у сум њу Ње го ше ву ве зу са бо гу мил ством, Ка ба
лом и Фи ло ном, ко ју је ин си ну и ра ла Ани ца Са вић Ре бац. Ме ђу
тим, про ве сти це ло куп ну срп ску књи жев ност кроз за вет ну ми сао 
и он да је пре и спи та ти, и то од Са ви ног Жи во та го спо ди на Си мео
на и сред њо ве ков не књи жев но сти, пре ко срп ске на род не по е зи је 
и Ње го ша, па до да на шњих да на – то ли чи на са свим не мо гућ по
ду хват. Нај зад, ако је о ре ли ги ји Ње го ше вој не ко тре ба ло да пи ше 
ком пе тент но и те мељ но, то је тре ба ло да на по чет ку про шлог ве ка 
ура ди та да шњи је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Авај, ње гов 
при ступ Ње го ше вој ре ли ги ји, не са мо да ни је ли тур гиј ски и за вет
ни, не го ни је у це ло сти ни би блиј ски – у ње му чак има ре ли ги о зног 
син кре ти зма и фи ло зоф ског еклек ти ци зма. 

Чи тав низ тек сто ва из ове пе то том не сту ди је ба ви се од но сом 
еп ског ша бло на и еп ског оп ти ми зма у кул ту ју на штва мла дог Ње
го ша (пре за мо на ше ња), те те зом да је еп ски оп ти ми зам ре ли ги ја 
(кул та ју на штва и ве дрог фа та ли зма) ко ја оне мо гу ћу је по ја ву исто
риј ске све сти. За пра во, Жар ко Ви до вић у овој сту ди ји па жљи во 
раз два ја еп ско (код Ње го ша као са ку пља ча и пи сца ју нач ких пе са
ма) од оно га што је код ње га тра ге диј ско, да би по ка зао да је Ње гош 
пре све га тра ге диј ски пе сник. У тек ту „Ње гош и ју нач ка на род на 
пе сма” Ви до вић на бра ја све Ње го ше ве ју нач ке пе сме и кон ста ту је 
да је он (у ра ној мла до сти) би вао и на род ни пе сник, ме ђу тим ис ти
че: „Тра гич ни ју нак Ко сов ске МИ СЛИ је онај ко је ТРА ГЕ ДИЈ СКИ 
до жи вео исто ри ју та ко: као От кро ве ње да то Ко со вом. Тај ју нак је 
Ње гош.” Но, ов де се тра ге диј ско не кон сти ту и ше у чи сто књи жев
но те о риј ском сми слу, као књи жев на драм ска вр ста или мо дус 
при по ве да ња, не го се ре ин тер пре ти ра као зби ва ње искон ске су
шти не чо ве ка – као кре та ње од осе ћа ња ли ше но сти ка осе ћа њу 
пу но ће би ти ја. „Та ко је Ње гош учи нио Ко сов ски за вјет ак ту ел ним 
у ври је ме ка да је то из гле да ло не мо гу ће, кад је из гле да ло да је но
во вје ков на кул ту ра (епо хал но за тво ре на у свој хо ри зонт) тра жи ла 
од срп ске ин те ли ген ци је да за вјет за бо ра ви и да се ко нач но ’евро
пе и зу је’!”4

Осо бе ност при сту па Ње го шу и ње го вом де лу код Жар ка Ви
до ви ћа чи ни од су ство би ло ка кве дис тан це пре ма Ње го ше вој ре
ли ги о зно сти и чи ње ни ци да је био ми тро по лит и вла дар Цр не Го ре, 
као и при ље жност раз у ме ва ња вре ме на у ко ме и Ње гош пи ше а 
ње го ви чи та о ци жи ве. Књи жев ност тре ба да има сво је чи та о це, а 
она је ве ли ка не са мо оно ли ко ко ли ко су ве ли ки они ко ји је ства
ра ју не го оно ли ко ко ли ко успе ва да жи ви са сво јим чи та о ци ма. У 
вре ме ну у ко ме Ње гош жи ви он има и „из ра зи то сво ју” пу бли ку 

4 Исто, 15.
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ко јој се обра ћа. Но, пу бли ку има ју и пи сци ко је спо ми ње Жар ко 
Ви до вић, али ско ро сви они жи ве и пи шу за сво је чи та о це у Угар
ској. Му шиц ки је ро ђен у Ти те лу; Јо а ким Ву јић у Ба ји; Ми ха и ло 
Вит ко вић у Је гри; Ди ми три је Да ви до вић у Зе му ну; Ђор ђе Ма га
ра ше вић у Сре му, а Те о дор Па вло вић у Ба на ту; Сте ри ја се ро дио 
у Вр шцу итд. Ми ло ван Ви да ко вић је ро ђен у Не ме ни ку ћа ма, у бли
зи ни Со по та, окру гу бе о град ском, али да као де те ни је са по ро ди
цом по бе гао пре ко Са ве и та мо остао до кра ја жи во та, пи та ње је 
да ли би он – као бу ду ћи „тво рац ро ма на у срп ској књи жев но сти” 
– на пи сао ије дан ред не ког књи жев ног де ла. Рет ки су у то вре ме 
пи сци ко ји ни су из он да шње Угар ске, као што су Љу ба Не на до вић 
и Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, али су и они шко ле учи ли „пре ко 
Са ве”. А Си ма Са рај ли ја био је Ње го шев пр ви учи тељ. Ка да је у 
пи та њу књи жев но на сле ђе, Ње гош је пред со бом имао на род ну пе
сму и мо гао је од нај ра ни јег де тињ ства чу ти нај и звр сни је гу сла ре.5 
Ње гош се ја вља на свр шет ку слав ног раз до бља срп ске на род не 
по е зи је. Би ло је по треб но да се ро ди ге ни је и да до вр ши јед но ви ше
ве ков но књи жев но на сле ђе. О овом про це су пи ше и Ја коб Бурк харт 
у сво јој мо ну мен тал ној По ве сти грч ке кул ту ре ка да об ја шња ва 
Хо ме ра као не ко га ко до вр ша ва ге не ра ци је усме них пе ва ча прет
хо мер ског пе ри о да: 

Ако хо ће мо да ство ри мо се би не ку пред ста ву о том прет хо ме
ров ском ста њу пе сме без укуп не ком по зи ци је тј. без Хо ме ра, нај пре 
ће нам по мо ћи пе сме по ет ски ве о ма об да ре них Ср ба. Ма да су и 
њи хо ви пе ва чи умет нич ки пе ва чи, они се ре ђа ју час ова ко час она
ко, па сто га не ма ни про ме на у раз во ју ка рак те ра Мар ка и Ми ло ша: 
у њи ма има мо Ili as an te Ho me rum, тј. моћ ну по е зи ју из над ко је 
ни је до шао ве ли ки мај стор. А за Гр ке је тај ве ли ки мај стор Хо мер.6 

За Ср бе је тај ве ли ки мај стор био Ње гош. У ру ко пи су „Ње го
шев пе снич ки од нос пре ма на род ној пе сми” Ви до вић твр ди: „Ње
го ше во је де ло нај ви ши до стиг нут об лик са мо о све шће ња (и осве
шће ња) ко ји је на род на пе сма до сти гла, а ваљ да и мо гла до сти ћи. 
При то ме је Ње гош сво јом три ло ги јом по сти гао то осве шће ње 
на род не пе сме и као сво је лич но осве шће ње”. По ред на род ног пе
снич ког на сле ђа ко је је ве ро ват но, ма кар де ли мич но, ства ра но у 

5 И у са вре ме но до ба, про у ча ва о ци Хо ме ра, да би са зна ли не што ви ше 
о усме ном пе сни штву, до ла зе да чу ју срп ске гу сла ре. Ов де је реч пре све га о 
америч ком на уч ни ку Мил ма ну Пе ри ју. О ово ме ви ди у: Да ни јел Џ. Бор стин, 
Свет ства ра ња, Ге о по е ти ка, Бе о град 2004, 28. 

6 Ја коб Бурк харт, По вест грч ке кул ту ре III, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра
на Сто ја но ви ћа – Омла дин ски са вјет Цр не Го ре, Но ви Сад – Под го ри ца 1992, 65.
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срп ским ма на сти ри ма и око њих, и но си ло исто риј ску свест срп
ског на ро да као Ко сов ски за вет (Жар ко Ви до вић је и овој те ми 
по све тио па жњу у сво јим сту ди ја ма!), Ње гош је мо гао уз сна гу 
соп стве ног ли тур гиј ског при сту па ве ри и ре ли ги ји да ство ри та ко 
мо ну мен тал но де ло. Ако је Хо мер до вр ши тељ јед не ду ге тра ди ци
је грч ког пе сни штва ко ји ка сни је отва ра јед на од вра та за на ста нак 
ан тич ке тра ге ди је, Ње гош је тра ге диј ски пе сник јед ног За ве та, 
ко ји, по ред оста лог, има де ви зу: Не ка бу де што би ти не мо же! 

У ве ли ком књи жев ном де лу ње гов мо дус при по ве да ња ко ре
спон ди ра са ето сом из ко га је оно по те кло. Хо ме ро ва пу бли ка се 
ди ви ла Ахи лу на свој на чин, као што се Ге те о ва пу бли ка коб но 
по и сто ве ћи ва ла са Вер те ром. На рав но, ми да нас дру га чи је до жи
вља ва мо Хо ме ро ве ју на ке, али оно што их чи ни и да нас при сут ним 
и жи вим у на шој ма шти про ис ти че из то га што су они на ста ли за 
кон крет ну пу бли ку ко ја их је сма тра ла жи вим и увер љи вим. Су
срет са ве ли ким де лом из про шло сти ни је са мо су срет са ве ли ким 
пи сцем не го још ви ше са ње го вим чи та о ци ма и вре ме ном у ко ме 
су они жи ве ли. Због то га ни јед но са вре ме но „чи та ње” Ње го ша не 
сме да из гу би из ви да ње го ву ре ли ги о зност, ни ти сме да за бо ра ви 
да пу бли ка за ко ју је пи сао ни је би ла окру ње на Но вим ве ком. У том 
све тлу Ви до вић от кри ва Ње го ша, па ре ак ту е ли зу је Ко сов ски за вет 
и иден ти фи ку је Но ви век као ве ли ку опа сност за срп ску на ци ју 
као за јед ни цу за ве то ва ну Ко сов ским за ве том и све ште нопо е зи јом 
пе сни ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.

У стр мо гла ву јед не исто риј ске кри ти ке Ње гош је по ре ђен са 
сво јим са вре ме ни ком, аме рич ким пи сцем Ед га ром Ала ном По ом 
(1809–1849). На осно ву та квог при сту па Ње гош је ока рак те ри сан 
као већ књи жев но и сто риј ски пре ва зи ђен пи сац, јер је у ње го во 
вре ме Ед гар По већ пи сао кри ми на ли стич ке ро ма не ко ји ће по ста
ти прет ход ни ца јед ног но вог књи жев ног жан ра. На и ме, исте го ди
не (1845) ка да из штам пе из ла зи Лу ча ми кро ко зма из ла зе и ле ген
дар не При по ве сти Ед га ра Ала на Поа. Пре не бре га ва се да ни Ње гош, 
ни ње го ва сре ди на, ни ње го ви чи та о ци не из ви ру из ето са ко ји по
зна је ту вр сту оби чај но сти ко ја про из во ди ма те ри јал за кри ми на
ли стич ки ро ман. То не зна чи да у Цр ној Го ри у ко јој жи ви Ње гош 
не ма зло чи на и кри ми нал них де ла, не го са мо да се и мо ти ви зло
чи на и на чин њи хо ве пер цеп ци је бит но раз ли ку ју од оних ко ји 
по ста ју ин спи ра ци ја ве ли ког аме рич ког пи сца. Сва ки пи сац про
ла зи тр но вит жи вот ни пут ко ји је са о бра зан ње го вом де лу. Да би 
за чео књи жев ни жа нр ко ји ће се на та кав на чин ба ви ти мрач ним 
стра на ма људ ске ду ше, Ед гар По је мо рао да про ђе вој ну шко лу 
у Вест По ин ту, да уђе у жур на ли сти ку и да умре од де ли ри јум тре
мен са. Имао је Ед гар Алан По у свом жи во ту и сво јој сре ди ни и 
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шта да ви ди и мно го то га да до жи ви да би по стао пи сац у ка квог је 
из ра стао. Он је имао и сво ју пу бли ку и вер не чи та о це. Са мо, та да, 
Цр на Го ра ни је мо гла да ти та кву књи жев ност, ма кар за то што чи
та о це за њу ни је има ла.

Ме ђу тим, мно го то га се од та да про ме ни ло. У ме ђу вре ме ну 
Аме ри ка пре тен ду је да бу де Свет, а Свет да по ста не Аме ри ка, па 
се етос ми љеа из ко га је из ни као Ед гар По ушу њао и у нај за би ти је 
кра је ве пла не те. Цр на Го ра је увек ишла у ред та квих за би тих кра
је ва, па је та ко и у Ње го ше вом вре ме ну одо ле ла оно ме што је Жар ко 
Ви до вић на звао Но вим ве ком. Да нас је, из гле да, ма ло дру га чи је, јер 
је тај етос ко ји за сво је оства ре ње тра жи мо дус кри ми на ли стич ког 
ро ма на ипак сти гао у Цр ну Го ру: чи та лач ка пу бли ка је пре ва зи шла 
по сто је ће књи жев но и сто риј ске об ли ке. Та квој пу бли ци ви ше ни је 
по треб но да јој „ре че је дан чо јек”, јер је дан је чо јек Цр ној Го ри још 
пре два ве ка ре као све што је тре ба ло да јој се на тај на чин ка же. 
Ако ни је мо гу ћа – јер исто ри ја се ни ка да не по на вља, па ни књи
жев на – да кле, ако ви ше ни је мо гу ћа по ја ва Ед га ра Поа, он да је 
мо жда мо гу ћа по ја ва не ке вр сте цр но гор ског Хо зеа Ђо ва ни ја.7 У 
сре ди ни у ко јој су бр зи гли се ри на мо ру по ста ли нај ва жни ја ин сти
ту ци ја све тов но сти, от кри ће Ње го ша као за вет ног пе сни ка, по
хра ње но у ру ко пи сној остав шти ни, по чи ње да жи ви као дру ги дах 
Жар ка Ви до ви ћа. 

7 José Gi o van ni, пи сац, сце на ри ста и филм ски ре жи сер, је дан од нај зна
чај ни јих пи са ца кри ми на ли стич ких ро ма на, од ко јих су мно ги екра ни зо ва ни: 
филм Жа ка Бе ке ра Ру па (Le trou, 1960) ура ђен је по исто и ме ном ро ма ну, а филм 
Жа на Пје ра Мел ви ла Дру ги дах (Le De u xi ème So uf fle, 1966) je ура ђен по ње го вој 
но ве ли Un Re gi ment de Comp tes.




