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ИН ТЕ ЛЕК ТУАЛ НИ РА КУР СИ ВЛА ДИ КЕ ЈО А НИ КИ ЈА

Епи скоп Јо а ни ки је, Свје тлост сви је тли у та ми, Епар хи ја бу ди мљан ско
ник шић ка – Штам пар Ма ка ри је, Ник шић – Бе о град 2019

Ка ко друк чи је ту ма чи ти ко ин ци ди ра ње ју би лар не осам сто те го ди не 
од осни ва ња Срп ске пра во слав не цр кве са два де се том го ди шњи цом ар хи
па стир ске слу жбе епи ско па бу ди мљан сконик шић ког г. Јо а ни ки ја (Ми ћо
ви ћа), до као љу ди ма от кри ве ну ми лост и про ми шље ње Бож је, с ци љем 
да се у те шким вре ме ни ма пра во слав ни Ср би јед не од пр во о сно ва них, 
ти ме и нај ста ри јих, епар хи ја пра во слав не, срп ске цр кве отри је зне од сва
ки да шњих ме диј ских, про па ганд них опи ја та, и тре зве но ум но се под сје те 
на све пра во слав ни зна чај ди је ла цр кве ко ме по свом кр ште њу, ис по ви једа
њу, при че шћу и жи во ту при па да ју. Та квим, увје ре ња смо, мо ти вом во ђе ни, 
из да ва чи Епар хи ја бу ди мљан сконик шић ка и Штам пар Ма ка ри је, под 
на сло вом Свје тлост сви је тли у та ми, на пре ко три сто ти не стра ни ца, 
ода бра ли су и са бра ли ра до ве Пре о све ће ног Вла ди ке1 Јо а ни ки ја и об ја
ви ли их као пр ву мо но граф ску пу бли ка ци ју узо р ног је рар ха на ше Цр кве.

Ме то до ло шки по сма тра но, при ре ђи вач Вла ди чи них при ло га ра
зно ли ке те мат ске про ве ни јен ци је при сту пио је пред ме ту кон ци пи ра ју
ћи књи гу у осам по гла вља: „Сту по ви вје ре”, „Свје тлост сви је тли у та ми”, 
„Кри ви ца и по ка ја ње”, „Из ви и скра Ње го ше ва”, „Исто ри ја и по е зи ја”, 
„Исто ри ја и Све тост”, „Са вре ме ност и об на вља ње про шло сти”, „Уви ди 
па сти ра”. Ме ђу тим, ни у окви ру са мих по гла вља не на ла зи мо стро га 
ин тер тек сту ал на оме ђе ња – ни те мат ска, ни по во ди ма ко ји ма је ау тор 
по све ћи вао сво ја сло ва, ни ти ква ли та тив на, ни ти по оби му. Сто га се пот
пи сник овог крат ког сло ва опре ди је лио да књи гу пред ста ви она квом ка
кву ју је лич но до жи вио, а по ње го вом осје ћа њу у пи та њу је ку ри о зи тет но 
шти во, сваг да ко ри сно, у ко јем је ау тор чи та о цу са оп штио на јед но ста ван 
али на ум но вр ло за хтје ван на чин по ве ћи број сво јих ин те лек ту ал них 
ра кур са, свје до че ћи та ко о лич ној ког ни тив ној ра до зна ло сти, обра зо ва њу, 
ори ги нал ном про ми шља њу и по и ма њу про бле ма ко је об ра ђу је – би ли 
они од спе ку ла тив не или ис ку стве не дра го цје но сти, Вла ди ка им, све
јед но, при сту па с под јед на ком до зом озбиљ но сти, фун ди ра ју ћи сво је 
ре флек си је ар ми ра ним умо зрењ ским те ме љи ма.

Пр ви ра курс – исто ри о граф ски

На и ме, вје ру је мо да је и ау то ра књи ге Свје тлост сви је тли у та ми 
во ди ла ста ра мак си ма, ме ђу исто ри ча ри ма утвр ђе на као ак си ом, да онај 
„ко не зна ода кле до ла зи не зна ни ку да иде”. Сто га је ау тор ве ћем бро ју 

1 У ра ду се де но ми на ци ја „Вла ди ка” ко ри сти с ве ли ким по чет ним сло вом, 
а од но си се ис кљу чи во на ау то ра књи ге ко ја је пред мет ана ли зе.
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сво јих при ло га као пред мет об ра де од ре дио по вје сни цу срп ску, осо би то 
про шлост Срп ске цр кве и по је ди них ње них хра мо ва. Нај ве ћи дио по гла
вља „Сту по ви вје ре” је по твр да ау то ро вих исто ри о граф ских дис кур са.

Пре сто ни храм Епар хи је бу ди мљан сконик шић ке, Ђур ђе ви Сту
по ви, ко ји је за сје ди ште бу ди мљан ских вла ди ка од ре дио Све ти Са ва, 
био је пред ме том Вла ди чи ног исто ри о граф ског тру да. Он Храм Све тог 
Ђор ђа, у свом ис прав ном по и ма њу ње го вог зна ча ја кроз по ви јест, на зи ва 
и „твр дим упо ри штем ви те зо ва вје ре и сло бо де”. Од ре ђу ју ћи Ђу р ђе вим 
Сту по ви ма мје сто у исто ри ји и кул ту ри, не про пу шта да са оп шти сво је 
зна ње не са мо о по ви је сти древ ног хра ма (ње го вим ра за ра њи ма и об но
ва ма, тје ле сним смр ти ма и ду хов ним ра ђа њи ма у ње го вој пор ти...) већ 
и о ар хи тек ту ри и хро но ло ги ји град ње, фре ско пи су (ко јег да нас го то во 
да и не ма), до при но су срп ској пи сме но сти (јер је зна ме ни ти епи скоп Тео
фил 1250. го ди не на пра вио пр ви до са да по зна ти пре пис Крм чи је – За ко
но пра ви ла Све то га Са ве, ко ји је „ско ро до слов но пре не сен у Ило вач ку 
Крм чи ју”, а по зна то је и да мо на си Ђу р ђе вих Сту по ва ни су пре ста ја ли да 
ра де на пи сме но сти ни у нај те жим вре ме ни ма, об на вља ју ћи ма на стир ску 
би бли о те ку и чу ва ју ћи је), за тим о ре ље фу на спољ ној при пра ти, тај на
ма ма на стир ских ка пе ла, ре ли кви ја ру, об но ви епи скоп ског сје ди шта, те 
о зна ме ни тим лич но сти ма ве за ним за пре сто ни храм – кти то ру жу па ну 
Сте фа ну Пр во сла ву и игу ма ну Мој си ју Зе че ви ћу. Го то во сви до ступ ни 
и по зна ти из во ри о пре сто ном хра му Бу ди мљан сконик шић ке епар хи је 
ау то ру су бли ски, па је ра зу мљи ва акри бич ност у об ја шња ва њу и де скрип
ци ји кон сти ту е на та древ ног хра ма и ње го вог зна ча ја.

Ау тор се ба вио и оп шти јим ис ти о ри о граф ским те ма ма, пи шу ћи не 
о по је ди ном, већ под во де ћи под зби р ни на слов цр кве и ма на сти ре у 
Сред њем По ли мљу. Он под Сред њим По ли мљем под ра зу ми је ва, на чел
но, те ри то ри ју бе ран ске и бје ло пољ ске оп шти не, на ко ји ма се на ла зи, 
ка ко је да нас по зна то, не ко ли ко пред не ма њић ких све ти ња. То су цр кве 
Све тог Јо ва на у Су ти ва ну и За то ну, као и цр ква на Па ши ћа По љу (не гда 
Ве ље По ље). На Са мо гра ду, на ли је вој оба ли Ли ма, на ђе не су дви је цркве 
за ко је ар хе о ло зи твр де да су из пред не ма њић ког до ба, а ври јед но је и 
са зна ње да је на гро бљу у се лу Бу ди мља от кри ве но цр кви ште за ко је се 
про цје њу је да по ти че из 6. ви је ка. Зна чај пред не ма њић ких спо ме ни ка 
вје ре и кул ту ре Вла ди ка ви ди у чи ње ни ци да ни срп ска пи са на књи жев
ност (за ко ју се, по ми шље њу мно гих, сма тра да је на ста ла с Ми ро сла
вље вим је ван ђе љем на пи са ним у цр кви Св. Пе тра и Па вла, у Би је лом 
По љу) ни је мо гла на ста ти са ма од се бе, већ да је ва жан кул тур ни и 
кон фе си о ни чи ни лац ве ли ке ар хе тип ске ври јед но сти и ши ро ке при мје не 
аку му ли ран у на род ној сви је сти по нај већ ма за хва љу ју ћи хри шћан ским 
све ти ња ма у ко ји ма се на род и мо лио. У сва ком слу ча ју, ни је ни Ми ро сла
вље во је ван ђе ље је ди ни пи са ни спо ме ник срп ске кул ту ре, из 13. ви је ка, 
на стао на под руч ју Сред њег По ли мља. Шта ви ше, ау тор на во ди не ко ли ко 
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књи га, до ду ше не што мла ђих, углав ном бо го слу жбе них, ко је су пи са не, 
пре пи си ва не или чу ва не у цр ква ма и ма на сти ри ма то га под руч ја: Крм
чи ја (13. ви јек), Је ван ђе ље Ди во ше во и Ко пи та ре во (14. ви јек), Ок то их 
пр во гла сник (16. ви јек), Че тво ро је ван ђе ље (16. ви јек), Ми неј за сеп тем бар 
(пре пи сан у Шу ди ко ви у 16. ви је ку; у ис тој све ти њи у истом сто ље ћу 
пре пи сан је је дан Псал тир, као и је дан Мо леб ник). Сма тра се да је 1736. 
го ди не па три јарх срп ски Ар се ни је IV Ша ка бен та Шу ди ко ви при ло жио 
и јед но је ван ђе ље. Зна чај но је што су се то ком 17. и 18. сто ље ћа у ма на
сти ру Ни ко љац по хра ни ле мно ге ру ко пи сне књи ге пре ни је те из ма на сти
ра Ђур ђе вих Сту по ва, Шу ди ко ве, Ку ма ни це, Све те Тро ји це, Во зне се ња 
и др. Уоп ште но го во ре ћи, из исто ри о граф ских при ло га при мје ћу је мо да 
је ау то ров став да ма на сти ри у По ли мљу, осо би то Гор њем и Сред њем, 
ни су би ли, го то во ни ка да, ис кљу чи во мје ста ду хов но сти, иа ко су то 
сваг да и по нај ви ше би ли, већ и ва жни цен три про све ти тељ ства, пи сме
но сти и сли кар ства, на род них са би ра ња и са вје то ва ња, мје ста за по ли
тич ка и рат на отр је жње ња и ура зу мље ња уси ја них ми сли и на мје ра.

Исто ри о граф ског пе ра ла тио се ау тор и да би опи сао ду бљи, стра
дал нич ки, освет нич ки и кр ва ви зна чај, а на да све бра то у би лач ки, ко ји има 
слу чај уби ства кне за Да ни ла, ко јег је, мо ти ви сан же љом и уну тра шњим 
на го ном да са чу ва образ и част сво ме брат ству (сво јим се стра ма, кће
ри ма, укуп ној че ља ди), у Ко то ру жи во та ли шио То дор Ка дић, зна ју ћи да 
је, ка ко ау тор ка же, „ве ли ко зло ди ћи ру ку на Го спо да ра, али је осје ћа ње 
ча сти над ја ча ло по што ва ње пре ма нео б у зда ном Го спо да ру”. Са гле да ва
ју ћи тра ги зам ова квих си ту а ци ја, ко јих у Цр ној Го ри ни је би ло ма ло, 
Вла ди ка је по звао оба брат ства на из ми ре ње а на оп ште до бро др жа ве, 
на ро да и цр кве, зна ју ћи да се Бож ји бла го слов мо же нај при је ми ло шћу, 
по ка ја њем и опро стом из мо ли ти.

И сам ми тро по лит цр но гор скопри мор ски г. Ам фи ло хи је се тру дио, 
док је ци је ла Цр на Го ра би ла под ње го вом ка нон ском и ду хов ном над ле
жно шћу, да се про бу ди и об но ви сје ћа ње на не ви но по стра да ле хри шћа
не Ве ли ке и Гор њег По ли мља, али је у тој бор би за на род но пам ће ње 
сна га оја ча на до ла ском епи ско па Јо а ни ки ја, ко ји је, сту па ју ћи у не по
сре дан ис тра жи вач ки и дру штве ноан га жо ва ни про цес, не мјер љи во 
до при нио да се ве лич ки и гор ње по лим ски на род ни фраг мен ти об је ди не 
око за јед нич ке по ви је сне тач ке, а с јед ним истим ци љем: да се пре дач ко 
на прав ди Бо га стра да ње от ме пла шту за бо ра ва и нај гр ла ти је што се 
мо же об ја ви, „гра ду и свје то ви ма”, да је ва со је вић ко хри шћан ско пред
зи ђе би ло, не ко ли ко де це ни ја, објек том вул не тар ских и ба ли стич ких 
људ ском уму не појм љи вих зло чи на. Цр кве нона род на прег ну ћа Го спод 
је оби ла то на гра дио, па су ве лич ке и гор ње по лим ске не ви не жр тве ка но
ни зо ва не, те је на ма, ко ји смо свје до ци тог чи на, да нас мо гу ће и да им се 
обра ти мо мо ли твом да нас пред Бо гом за сту па ју. У ра до ви ма „Истин ске 
жр тве ни кад не уми ру” и „Стра да ње дје це и омла ди не, же на труд ни ца 
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и не ду жног ста нов ни штва, пра во слав них Ср ба Пи ве и Гор њег По ли мља 
по би је них од фа ши стич ке Принц Еу ген ди ви зи је 1943. и 1944. го ди не” 
де си ла се исто ри о граф скобо го слов ска си нер ги ја ау то ро вог ин те лек ту
ал ног ис ку ства и ду хов ног опи та.

Сва ка ко, као исто ри чар, ау тор се огле дао и у кра ћим тек сто ви ма 
друк чи је и дру ге те ма ти ке: пи сао је о би ци на Вуч јем до лу, Пив ском ма
на сти ру, ма на сти ри ма Ни ко љац и Под врх, Са бор ном хра му у Ник ши ћу.

Дру ги ра курс – књи жев но кри тич ки

Књи жев но кри тич ки мо ме нат оче вид но је сна жно при су тан у ауто
ро вом ства ра лач ком би ћу. Да кле, Вла ди ка успје шно, на не ко ли ко де се ти
на стра ни ца, ту ма чи не ка од нај ври јед ни јих са вре ме них (и не са мо са
вре ме них, прем да су до ми нант на као пред мет об ра де) књи жев них дје ла, 
чи не ћи то кроз бо го слов ску при зму и је ван ђел ску ем пи ри ју. Пре зен ту
је те о ло шко обра зо ва ње и та на ну пер цеп ци ју, те са бо га тим и пре ци зним 
је зи ком про ни че у би ће сти хо ва ко је иш чи та ва. За пот пи сни ка ових 
ре да ка по себ но је ин те лек ту ал но за го нет но ње го во уо ча ва ње пје снич ких 
из мје шта ња и раз мје шта ња од суд них на ци о нал них до га ђа ја из по ви је
сти, а с ци љем оправ да них по ет ских по сту па ка и, мо гу ће је, об ја шња вања 
ка сни јих исто риј ских рас пле та.

Ау тор се књи жев но кри тич ки из ја шња вао у од но су на ли те рар но 
ства ра ла штво срп ских пје сни ка. Ваљ да је и то има нен тан до каз да су 
пје сни ци би ли по че сто до жи вља ва ни као ми ље ни ци (мо же се чу ти и – 
Бож ји), јер се вје ру је да је бла го слов с они ма ко ји су ка дри да у је згро ви
том об ли ку и по ет ској фор ми ис ка жу нај ду бљу ми сао и при ђу нај скри
ве ни јим тај на ма би ћа и сви је та.

Лу цид ним кон ста та ци ја ма Вла ди ка по ка зу је спо соб ност да ту ђе 
пје снич ко дје ло ту ма чи сло бод но и ау то ном но, про на ла зе ћи у ра ду и 
до вр ше ном дје лу сва ког ква ли тет ног ства ра о ца ко јем по све ћу је сво је 
пе ро ви ше знач ност и сим бо лич ност.

Вла ди чин има нент ни став о по е зи ји, са вре ме ној, срп ској, а осо би то 
оној ко ја је овјен ча на „Из ви и скром Ње го ше вом”, у то ме је да је, из ме ђу 
оста лог, сва ки зна ча јан срп ски пје сник, свје сно или не, у Ње го шу про
на шао свог по ет ског ис точ ни ка. Сто га је, ми шље ња смо, све пје сни ке о 
ко ји ма је пи сао Вла ди ка до жи вио, јед ним ди је лом, као Ње го ше ве срод
ни ке. Ње го ви увод ни ци, при ли ком до дје ла „Из ви и скре Ње го ше ве”, ни
су про то ко лар на обра ћа ња жи ри ју, ла у ре а ту и јав но сти, већ са же те књи
жев не ана ли зе на гра ђе ног дје ла.

Сма тра мо да је и ода бир сти хо ва ко је је Вла ди ка ту ма чио под јед
на ко рје чит знак о ау то ро вим аспи ра ци ја ма ка нај за хтјев ни јим ми сли ма 
ви со ких по ет ских умо ва (што не чу ди, ни по што, јер је Вла ди ка и сам 
пје сник), ко ли ко и кон крет но из ре че на кри ти ка дје ла ко јим се ба ви. 
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Су де ћи по чи ње ни ци да пје сни ци о ко ји ма ау тор пи ше за те му 
сво јих нај у спје ли јих оства ре ња има ју срп ско стра да ње на Ко со ву и Ме
то хи ји, и ње го ву сим во ли ку, чи ни се да и Вла ди ка, као чи та лац, по нај
већ ма ци је ни на ци о нал но и кон фе си о но ја сно де тер ми ни са ну ми сао, 
уви је ну у во ка бу лар не пор фи ре бо га тог на род ног и књи жев ног срп ског 
је зи ка.

Оно га тре на кад се ау тор окре не би блиј ским и фи ло соф ским мо
ти ви ма до ла зи до кон фу зи је ана ли тич ког про се деа и су вог ау тор ског 
мо мен та, па то, исто вре ме но, чи ни кри тич ке освр те и је зич ки и ми са о но 
срод ним по ет ским оства ре њи ма ко ја пи сца за но се.

Тре ћи ра курс – ње го шо ло шки

Не ко ли ко при ло же них тек сто ва по фи ло соф скоте мат ској ори јен
та ци ји при па да ју оном ди је лу те о риј ског и је ста стве ног ства ра ла штва 
одо ма ће ног на зи ва – ње го шо ло ги ја. И прем да су спо ме ну ти тек сто ви у 
ау то ро вом лич ном до жи вља ју скром не цр ти це о срп ском и европ ском 
пје сни ку, ми шље ња смо да је не ма ли број ње го шо ло га ко ји би те тек
сто ве пот пи са ли.

У кон ста та ци ји – „Ако код Ње го ша уоп ште има те о ло ги је, он да је 
она по нај ви ше у ње го вој ми сти ци. Са свим јој при ли чи на зив ко ји је из
ве ден из ње го вих сти хо ва: бо го сло вље по зви је зда ма” (72) – Вла ди ка, 
тра га ју ћи за нај ла пи дар ни јом од ре ђе ни цом Ње го ше ве те о ло шке ми сли, 
сма тра да не ће по гри је ши ти уко ли ко Ње го ше ву те о ло ги ју на зо ве „те о
ло ги јом свје тло сти”. Он је сво је „му ке” у рва њу с Ње го шем ис по ви је дио 
у овом ма ни ру: „За сва ки ра ци о на ли стич ки при ступ, с јед не или с дру ге 
стра не, не во љу пред ста вља то што се Ње гош као ми сли лац ни је из ра
жа вао ка те го ри ја ма те о риј скопој мов ног апа ра та, не го је сво јој ми сли 
на ла зио од го ва ра ју ћи пје снич ки из раз” (71).

Пи сац књи ге, епи скоп Јо а ни ки је (Ми ћо вић), опре ди је лио се за ку
ри о зи те тан али вр ло се ри о зан, хо ли стич ки при ступ Ње го ше вој ми сли 
и дје лу, про на ла зе ћи за сво ја ви ђе ња Ње го ше вих ре флек си ја чврст осло
нац ка ко у нај чи та ни јим та ко и у ма ње на во ђе ним Ње го ше вим дје ли ма 
(„Цр но го рац све мо гу ћем Бо гу”) и спи си ма („Би ље жни ца”), па и Ње го
ше ву фи ло со фи ју при ро де до жи вља ва као те о фа нич ну у ње ној цје ло сти: 
„по сред ством при ро де Бог от кри ва сво ју тво рач ку моћ и сла ву” (75). 
Ау тор је до сље дан сво јој ви зу ри те о ло ги је нај ве ћег срп ског пје сни ка, па 
је чи та лац у при ли ци да про чи та лу цид на бо го слов ска „раз ла га ња” Ње
го ша, осо би то ми стич них сим во ла ко ји се, по ау то ро вом ми шље њу, 
раз ли ку ју „кон тек сту ал но и по ври јед но сти”, али су ипак срод ни „сим
во ли ма си нај ске ми сти ке”. Ње го ше ву ми сти ку Вла ди ка до во ди у бли ску 
ве зу са „апо фа тич ким иси ха стич ким бо го сло вљем и пра во слав ном ми
сти ком”. Пи шу ћи о Ње го шу ау тор до ди ру је оне стру не ви о ли на име но
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ва них Гор ски ви је нац и Лу ча ми кро ко зма, на ко ји ма при је ње га ни је би ло 
зна чај но од сви ра них ако р да. На и ме, о при су ству иси ха зма у дје лу Ње го
ше вом Вла ди ка пи ше опре зно, без не про вје ре них су до ва, кон ста ту ју ћи 
са мо он да ка да је до ка зе из оп ште иси ха стич ке ли те ра ту ре и те р ми но ло
шке бо го слов скофи ло соф ске пла у зи бил но сти до вео у кон текст Ње го
ше вих сти хо ва, ге сти ку ла ци је књи жев них ли ко ва и њи хо вих ди ја ло га. 
Та ко, да кле, вр ло опре зно, ау тор го во ри о ри је чи ма „огањ”, „лу ча”, „сун це” 
и др., че стим код Ње го ша, а ко је су, исто доб но, ин хе рент не иси ха стич кој 
те р ми но ло ги ји. Зна ју ћи нај чвр шће ар гу мен те про тив је ре ти ка, осо би то 
оне о бо жан ском от кри ва њу љу ди ма кроз ра зно ли ке енер ги је, о ко ји ма је 
нај вје шти је пи сао Све ти Гри го ри је Па ла ма, Вла ди ка пот пу но ис прав но, 
по ми шље њу пот пи сни ка ових ре да ка, и Ње го ше ве сен тен це, по пут „ог њем 
елек три зма”, до во ди у ве зу с иси ха змом, прем да „па ла ми зам”, као, мо жда, 
не што ужи по јам, не спо ми ње. Иа ко се огра ђу је и сво је ста во ве са оп шта
ва као мо гућ ност, ипак је, вје ру је мо, вр ло спрет но лик игу ма на Сте фа на 
из Гор ског ви јен ца озна чио иси ха стич ким, ком па ри ра ју ћи иси ха стич ко 
„мо ли тве но ти хо ва ње” и има нент не то но ве и бо ју гла са игу ма на Сте фа на.

Ње гош је, по ау то ру, не сум њив му драц (чи је би ће оби лу је ми стич ним 
до жи вља ји ма), ко ји је сво ју ми сти ку ис ка зи вао кроз књи жев ну есте ти
ку. До ми ни ра ју два сим бо ла: кру на, као днев ни, и цар ска пор фи ра, као 
ноћ ни сим бол. Кроз ова кве књи жев ноестет ске ма не вре Ње гош чи та о цу 
пред ста вља те о ло шко обра зо ва ње, а и Вла ди ка је не двој бе ног ста ва о 
Ње го ше вом по зна ва њу Све тог Пи сма и хри шћан ске ми сли.

У књи зи Свје тлост сви је тли у та ми ау то ро ва фи ло со фич ност је 
до би ла свој зе нит у тек сто ви ма о Ње го ше вој Лу чи. Ни је те шко по ми сли ти 
ка ко, ту ма че ћи Ње го ша, Вла ди ка као да ис по ви је да и сво је раз ло ге по
све ће но сти Бо гу ци је лим сво јим жи во том, би ћем, и као да сво је мо ти ве 
гла го љи во об ја шња ва. Јер, ка ко ка же, „Бог је пред вјеч но и над вре ме но 
об у чен у сво га Све тог ду ха, чи ја је лич ност пли ро ма и из вор свих ду хов
них да ро ва”. Ње го ше ва со зер ца ња и те о ан тро по ло шке ре флек си је у епи
ско пу Јо а ни ки ју за до би ја ју са ме Лу че до стој ног чи та о ца, ко ји је и сам 
со зер ца тељ да ро вит за нај ви ша умо зре ња. За ни мљи во је, та ко ђе, да Вла
ди ка о Ње го шу и дје лу ипак не из ри че хва ло спје ве, већ му нај ври јед ни ја 
дје ла ту ма чи „без срџ бе”, про ни чу ћи у сми сао ри је чи и ми сли.

Ње го шо ло шки ра курс Вла ди ке бу ди мљан сконик шић ког ни је оме ђен 
ака дем ским при ло зи ма и при сту пи ма књи жев ном дје лу, већ је про ши рен 
и на со ци о по ли тич ку ра ван и од нос са вре ме них про фа них вла сти Цр не 
Го ре пре ма Ње го шу. Осо би то је ва жан јав ни про тест про тив ру ше ња 
Ње го ше ве ка пе ле на Лов ће ну и про тив за ку ли сних мо ти ва чи је из во ре 
тре ба тра жи ти код „на ших за пад них су сје да ри мо ка то лич ке вје ре”. Ау то
ров је за кљу чак, Ње го шем по др жан, да се „умно жи ло сје ме ’бо го мр ских 
от пад ни ка’”.
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Ко нач но, Вла ди ка Лу чу ми кро ко зма др жи за нај по ле мич ни ји спис, 
јер се очи ту је ме та ко смич ка и ме та и сто риј ска по ле мич ност, док је Гор
ски ви је нац, као „нај чи та ни је” Ње го ше во дје ло, хим на исто риј ској и 
људ ској по ле мич но сти. Пи шу ћи о по ле мич но сти Ње го ше ве по е ти ке 
ау тор до ла зи до за кључ ка, по ла зе ћи од то га да људ ској на Зе мљи по ле
мич но сти прет хо ди не бе ска по ле мич ност, а у оба слу ча ја по ле мич ност 
из ме ђу „свје тло сти и та ме”, да је Ње гош пје сник „ан тро по ло шког оп ти
ми зма”, јер је от крио „со ти ри о ло шки те мељ и све ште ни сми сао по ле
мич но сти”. Да кле, у ис ку ше њу смо да по ми сли мо да је по ле мич ност 
спа со но сно свој ство те да је, сто га, нај пле ме ни ти је со лип си стич ко ег зи
стен ци јал но прег ну ће. 

Че твр ти ра ку рс – пу то пи сни

Ми са о ни ди вер зи тет Вла ди ке Јо а ни ки ја, ко ји је де мон стри рао овом 
књи гом, уоч љив је, до дат но, и због два вр ло за ни мљи ва при ло га: дви је пу
то пи сне цр ти це, оби мом скром не, али са др жа јем, а осо би то сим во лич
но шћу ко ју са ме со бом но се и ко ју ау тор под вла чи, имућ не. У пи та њу су 
за пи си с пу та на Си нај и за пи си с Ко со ва и Ме то хи је у пе ри о ду нај ве ћег 
по кла ња срп ског пра во слав ног на ро да и ра зу ре вјер ских и обје ка та срп
ске на ци о нал не, али и свјет ске, кул тур не ба шти не.

Свој дар за пу то пис ау тор је от крио де та љи ма ко је је с пу то ва ња 
пам тио и до но сио, као и ми сли ма ко је су окол но сти, мје ста, љу ди и до га
ђа ји у ње му бу ди ли, да му у ду ши и уму за сваг да оста ну: 1) Си нај и пе чат 
ре ли ги о зног опи та ко ји у би ћу обра зо ва ног те о ло га, знал ца Све тог Пи сма, 
оста је ути снут и 2) Ко со во и Ме то хи ја и свје до че ње о ар на ут ској мр зи лач
кој ко лек тив ној ду хов ној на го ти, те крот ко сти, ку ра жи и вје ри срп ских 
се ста ра, мо на хи ња, али и о по сло вич ној бо р бе но сти и сна зи вла ди ке 
Ата на си ја Јев ти ћа... 

Пе ти ра курс – па стир скобо го слов ски

Овај ин те лек ту ал ни увид, прем да се има нент но про вла чи кроз 
ве ли ки број при ло га, а и сам на слов књи ге је ап сор бер ми сли ова кве про
ве ни јен ци је, углав ном је из ра жен у за вр шном по гла вљу. Елем, па стир ско 
бо го сло вље от по чи ње ра дом о апо сто лу Па влу, ње го вом из вор ном по зна
ва њу ста рих за ко на и ту ма че њу њи хо ве пред но во за вјет не уло ге. Чи та мо 
ре флек си је о за ко ну и ду ху за ко на, о ис пу ње њу про ро штва и ње го вим 
свр ха ма, ду хов ним на мје ра ма и по сље ди ца ма, о је дин ству и ин те грал
но сти у Хри сту Ису су. Др жи мо да је ау тор зна лац не са мо сло ва већ, 
мно го ва жни је, ду ха за ко на. То му обез бје ђу је ау то ном ну по зи ци ју у 
ком па ри ра њу ју деј ству ју ћих, ста ро за вјет них хри шћа на и сљед бе ни ка 
ри је чи Но во га за вје та. Ин хе рент но му је раз ми шља ње, та ко пла у зи бил но 
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у пра во слав ној те о ло ги ји, да је Но ви за вјет и ри јеч апо сто ла Па вла, с ње
го вим про ник ну ћем, уса вр ша ва ње сло ва ста ро за вјет них за ко на. Оп шта 
се кон клу зи ја на ме ће да је раз ли ка, по ред мно гих, ме ђу но во за вјет ним 
и ста ро за вјет ним из ло же њи ма хри шћан ске вје ре у то ме што је Но ви 
за вјет – за вјет ду ха и пра вед но сти, а Ста ри за вјет – за вјет ти је ла и фор ме. 
У том сми слу тре ба ту ма чи ти и ау то ро ве ег зе ге зе апо стол ских, Па вло
вих, про ник ну ћа у квин те сен ци јал не ду би не бо жан ских по ру ка.

Пи шу ћи о сми слу Хри сто вог вас кр се ња, Вла ди ка об ја шња ва да 
„ни је ви ше ци клич ност глав на од ли ка вре ме на не го ње го ва отво ре ност 
и при јем чи вост за вјеч ност.” По ау то ро вом, ре кло би се, с пра во слав ног 
хри шћан ског ста но ви шта пот пу но до сљед ном ми шље њу, Хри стос је 
вас кр се њем, од но сно смр ћу смр ти, вре ме ну од у зео „осо би ну не у мит не 
сти хи је” и по но ра. Са да, за пра во већ два де сет вје ко ва, љу ди се опре дје
љу ју за Дан осми, „вјеч ни и не про ла зни”, без вре ме ни вје ко вјеч ни хо ри зонт.

Као са вје стан и бри жан па стир, Вла ди ка се и у сво јим бо го слов ским 
ра до ви ма, по себ но у они ма у ко ји ма се до ти че на род них оби ча ја, кри
тич ки и са вје то дав но од но си пре ма по и ма њу од ре ђе них прак ти ко ва ња 
по гре шних и за не ма ри ва ња ис прав них, а кат кад се фо ку си ра и на екс пла
на ци ју зна че ња на род них оби ча ја.

Ше сти ра курс – ха ги о граф ски

Иа ко су фраг мен ти ау то ро ве ха ги о граф ске оба ви је ште но сти ла тент
но при сут ни у ци је лој књи зи, не ко ли ко је ра до ва ко ји се сво јим са др жа јем 
свр ста ва ју у жи ти ја све тих. Та квом књи жев ном жан ру нај бли жи је текст 
„Жи ти је и под ви зи Све тог Пај си ја Ја њев ца, па три јар ха пећ ког”, ко ји је 
сво јим је зи ком, сти лом, ин фор ми са но шћу и те мом је дан од нај див ни јих 
при ло га у књи зи. (Ха ги о граф ске од ли ке има ју и ау то ро ви при ло зи о ар хи
ман дри ту Ар се ни ју Га го ви ћу и јед ном од но во пре ста вље них Бож јих 
слу гу др Ра до ва ну Би го ви ћу, углед ном па сти ру СПЦ, те о ло гу и фи ло со
фу, ин те лек ту ал цу, о ко ме је с по себ ном, брат ском то пли ном пи сао и 
Вла ди ка.) Пот пи сни ка ових ана ли тич ких ре да ка ра ду је са зна ње да је у 
бор би про тив агре сив ног уни јат ског за пад ног та ла са Све ти па три јарх 
Пај си је Ја ње вац ко ри стио при мар но књи ге, те да је, у те свр хе, био вр ло 
ак ти ван у ши ре њу и до ста вља њу ћи ри лич них све за ка у нај у гро же ни је 
кра је ве, на се ље не пра во слав ним Ср би ма. С бла го сло вом овог све тог 
му жа све ти ње срп ских зе ма ља укра ша вао је и поп Стра хи ња Бу ди мља
нин. Све ти па три јарх је ди ван при мјер ка ко на ци о нал но и ду хов но мо же 
би ти ко ри стан као узор ко ри феј пра во слав не цр кве. На Бож ју ми лост и 
во љу ука зу је и по да так да је упра во Пај си је Ја ње вац ру ко по ло жио дво
ји цу све тих: Све тог Ва си ли ја Остро шког Чу до твор ца и Пре по доб ног 
Сте фа на Пи пер ског. Тру дом Ње го ве све то сти гра ђе вин ски су об на вља не 
Пећ ка па три јар ши ја и Гра ча ни ца, по ве ћа на је ак тив ност на, ка ко ре ко смо, 
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фре ско пи са њу све ти ња, те мељ но је ра ђе но на ши ре њу и учвр шћи ва њу сви
је сти о зна ча ју дје ла Све тог Са ве за све у куп ну срп ску ет ноп си хо ло ги ју.

Све ти па три јарх је је дан од нај по сто ја ни јих при мје ра с ка квим тео
ло шким и оп штим зна њем тре ба да рас по ла же срп ски пр во је рарх, јер 
ће би ти у ис ку ше њу, не сво јом во љом, да у име свог на ро да и сво је вје ре 
и јав но свје до чи на ци о нал ну и кон фе си о ну исти ну, од но сно да до ка зу је 
да је исти на јед на и не дје љи ва, и ко у исти ни жи ви. Сто га је и Пај си је 
Ја ње вац свом на ро ду, и сво јој вје ри, са чу вао, и то на вр ло су пер и о ран на
чин, до сто јан ство и ин те гри тет, осо би то по сла ни цом па пи Ур ба ну VI II, 
у ко јој из но си те о ло шке, фи ло соф ске, фи ло ло шке и ло гич ке раз ло ге 
за што је ис точ но пра во слав ни Сим вол вје ре исти на, а за пад ни, ри мо ка
то лич ки, с умет ком – fi li o que, су прот но од то га. Он сво јим из ло же њем 
уче ња о ис хо ђе њу Све тог ду ха се бе уз но си на сту пањ Све тог Мар ка 
Ефе ског, прем да по ле ми ку чи ни ма ње жу стром, али не ма ње зна чај ном 
и ква ли тет ном. Лич ност Пај си ја Ја њев ца пли је ни чи та о ца и због ау то ро
вих опа жа ња па три јар хо ве очин ске бри ге за свој на род и сво ју цр кву.

Пи шу ћи о лич но сти ми тро по ли та Са ве Ко са но ви ћа, Вла ди ка де
мон стри ра дар да у са же тој ре че ни ци на ку ри о зи тет но је згро вит на чин 
са оп шти не са мјер љи во ви ше од оно га што је фор мал но из ре че но. Та кве 
су и ње го ве оцје не зна ме ни тог ми тро по ли та: 

Из и шао је на исто риј ску по зор ни цу као апо стол Хри стов и ри бар 
људ ских ду ша са па влов ским да ром ар хи па стир ске и по ле мич ке ри је чи, 
као ду хов ни вожд и бра нич срп ског име на у Бо сни и Хе р це го ви ни.

Жи вот ве ли ког ми тро по ли та, она кав ка кав је био и ка квим га је Вла
ди ка ви дио и на ма пред ста вио, да нас нам мо же по слу жи ти као ва жан на ук 
у од но су за пад них су сје да пре ма пра во слав ном срп ском на ро ду. Са гле да
ва ју ћи лу ка ве на мје ре и ме то де он да шњих вла сти у Бо сни и Хе р це го
ви ни, лич ност Са ве Ко са но ви ћа от кри ва нам се као про ниц љи ва, му дра, 
али и као му че нич ка и на па ће на. На и ме, пи шу ћи о ми тро по ли ту Са ви, 
ау тор је при бли жио ври је ме и окол но сти у Бо сни и Хе р це го ви ни у оно 
до ба, а по себ но је уоч љив на чин на ко ји су лу ка ви ка то ли ци вр ши ли 
при ти сак на ми тро по ли та Са ву, го во ре ћи ка ко их он нео сно ва но на па да 
и ру ши ме ђу вјер ски склад, а па ра лел но с оп ту жба ма вр ши ли су фи зич
ки и ду хов ни при ти сак на срп ски пра во слав ни на род и све штен ство 
ра ди уни ја ће ња.

Ми тро по ли то ва свје до че ња о оно ме вре ме ну и при ли ка ма очи то 
да су би ли мо тив за ау то ров та чан за кљу чак да је и на шу Цр ну Го ру, 
да нас, за хва тио „ка ла јев ски ви рус” уни ја ће ња и аси ми ла ци је. Вла ди ка 
је и ов дје по ка зао да је за кљу чак ње го вих ха ги о граф ских ра кур са да је 
и че сти ти ми тро по лит Са ва Ко са но вић био у пу ној мје ри свје стан отво
ре ног ди пло мат ског при ти ска, фак тич ког и агре сив ног ри мо ка то лич ког 
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про зе ли ти зма, са сви ме се хра бро бо рио, о све му отво ре но пи сао и сво
ме на ро ду и ау стро у гар ским вла сти ма, не ма ре ћи што ће на пад на ње га 
би ти због то га жу стри ји и не ми ло срд ни ји.

Ко нач но, као ха ги о граф, Вла ди ка нам се от кри ва као не ко ко по сје
ду је сен зи би лан нерв за де таљ кру ци јал но свој ствен овој књи жев ној вр сти.

Сед ми ра курс – ан га жо ва нопа стир ски

Под овим ин те лек ту ал ним уви дом под ра зу ми је ва мо ау то ро ве ста
во ве ко је је са оп шта вао ра зно ли ким по во ди ма и у раз ли чи тим пе ри о ди ма 
свог па стир ског ра да. Јер, као епи скоп, као „ог ње ни стуб” сво га на ро да, 
Вла ди ка је не ко ко је од пр во га да на сво је је рар хиј ске ду жно сти осје ћао 
на ци о нал не со ци јал не им пул се, ис пи ти вао и на њих аде кват но ре а го вао. 
Те ре ак ци је су би ва ле, по че сто, и од сјеч ни од го во ри на днев но по ли тич ке 
на па де ак ту ал них вла да ју ћих кон јунк ту ра на срп ски пра во слав ни на род 
и ње го ве кон сти ту ен те (цр кву, је зик, пи смо), али су би ва ле и му дро сна 
под сје ћа ња сво га ро да на ње го ва на ци о нал на про те кла гор ка ис ку ства и 
по зив на са зри је ва ње оп ште на род но сне ми сли о со ци о по ли тич ким фе
но ме ни ма ко ји се ци клич но по на вља ју. За то се, та квим при ло зи ма, ау тор 
књи ге по твр ђу је и као ан га жо ван ин те лек ту а лац, не склон скри ва њу у 
свом ка би не ту, иза мо на шке ман ти је или мо ли тве них за вје та, већ, опо зит
но, склон са жи вље њу са свим жи вот ним про бле ми ма с ко ји ма се по вје ре ни 
му на род бо ри, а са же љом да по ди је ли не спо кој и по ка же ко јим пу тем 
ми сли да је на ци о нал но спа со но сно по ћи. У том сми слу пот пи сник ове 
ана ли зе је ми шље ња да је при ре ђи вач књи ге мо гао овом ин те лек ту ал ном 
и прак тич ноан га жо ва ном ра кур су Вла ди ке Јо а ни ки ја при сту пи ти, у по
гле ду ода би ра ња тек сто ва слич них по во да, мно го из да шни је (при мар но 
због пре по зна тљи вог и не у мор ног ан га жо ва нопа стир ског пре га ла штва 
бу ди мљан сконик шић ког епи ско па), кан да су ода бра ни тек сто ви („Ка
ла јев ски ви рус у Цр ној Го ри”, „На си ље над је зи ком”, „Не сми је се ов дје 
пра во збо рит”) сва ка ко по твр да при ре ђи ва че ве суп тил не ло ги ке.

*

Свје тлост сви је тли у та ми је књи га ко ја ће кроз на до ла зе ће ври
је ме по сто ја но свје до чи ти о па стир ским од ли ка ма Пре о све ће ног епи
ско па бу ди мљан сконик шић ког г. Јо а ни ки ја, ње го вом обра зо ва њу, умјет
нич ким и на уч ним ства ра лач ким афи ни те ти ма, гла го љи во сти, бри зи за 
по вје ре ни му на род, хра бро сти и од ва жно сти, от ме но сти и го спод ству, 
сми ре но сти и љу ба ви, али и о вре ме ну у ко ме је об но вље на древ на не
ма њић ка епар хи ја бу ди мљан ска и о ре зул та ти ма ве ли ке об но ве цр кве 
у Цр ној Го ри, вје ре и на ро да.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ




