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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ 

ОД ЛА ГА ЊЕ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ У  
„ГОР СКОМ ВИ ЈЕН ЦУ”

Све је ви ше оних ко ји ми при ја вљу ју ка ко је Лу ча ми кро ко зма 
нај бо ље Ње го ше во дје ло и да баш она нај ви ше од го ва ра њи хо вом 
уку су и сен зи би ли те ту. Не про ти вр је чим, иа ко ми се бе сми сле ним 
чи ни ус по ста вља ње хи је рар хи је уну тар овог, го то во све тог трој
ства срп ске по е зи је ко је чи не Гор ски ви је нац, Лу ча ми кро ко зма и 
Ла жни цар Шће пан Ма ли. А кад ме при тје ра ју, ја се ипак опре ди
је лим за Гор ски ви је нац, из сто ти ну раз ло га од ко јих је ов дје мо
гу ће на ве сти са мо не ке. Гор ски ви је нац је те мељ на књи га срп ског 
на ро да у ко јој се мо гу на ћи вр хун ски сти хо ви о све му бит ном у 
на шем по је ди нач ном и ко лек тив ном жи во ту – o до бру и злу, о 
роп ству и сло бо ди, о чој ству и ју на штву, о жр тво ва њу и из да ји, о 
жен ској ћу ди, о чо вје ку и ње го вој при ро ди у нај ши рем сми слу и 
шек спи ров ском ра спо ну. И наш обич ни не пи сме ни, бо ље ре ћи 
усме ни сви јет, кад хо ће да ка же не што ва жно, по сег не за не ким 
еп ским сти хом или сен тен цом из Гор ског ви јен ца. Уз ма ло пре
тје ри ва ња, мо гло би се ре ћи да је ви ше Ср ба ко ји Ви је нац на и зуст 
зна ју не го оних ко ји су про чи та ли Би бли ју. У том сми слу, ово је 
мно го ви ше од обич не пје снич ке књи ге ка кве се по сли је Ње го ша 
пи шу и об ја вљу ју. Не ма код нас, а вје ро ват но ни дру гдје у сви је ту 
при мје ра – да је јед но пје снич ко дје ло та ко ду бо ко сра сло са би ћем 
„ци је ла на ро да” из чи јег је ис ку ства, за пра во, и на ста ло. А то је 
ис ку ство, по ет ски про чи шће но, опле ме ње но и су бли ми са но, у 
рас ко шном је зич ком ру ху и ду ху, као уздар је вра ће но на ро ду.

У Лу чи је Ње гош на не над ма шан на чин, у го то во не из др жи вом 
рит му и тво рач ком ин тен зи те ту раз вио ре ли гиј скоме та фи зич ку 
сли ку сви је та као бо ж је тво ре ви не. Вас ко ли ки сви јет, ви дљи ви и 
не ви дљи ви, Тво рац др жи као хар мо ни ју сфе ра ко ја је не пре ста но 
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из ло же на мрач ним и де струк тив ним си ла ма Са та не и ње го вих 
ле ги о на. Тво рац је у Ње го ше вој ви зи ји де ми јург и све др жи тељ 
сви је та и но си лац свје тло сног прин ци па, до бро те и све ми ло сти, 
али он је исто вре ме но и рат ник и пје сник. На су прот мо дер ни стич
кој са мо ра за ра ју ћој скеп си, у Лу чи чи та мо јед ну од нај моћ ни јих и 
нај љеп ших по хва ла по е зи ји и пје сни ку:

Све ди во те не ба и не бе сах,
све што цвје та лу чем све ште ни јем,
ми ро ви ли ил умо ви би ли
све пре ле сти смрт не и бе смрт не –
шта је су па ово све ко ли ко
до оп ште га оца по е зи ја?
Зва ни је је све ште но по е те
глас је ње гов не ба вли ја ни је,
лу ча свје тла ру ко во ди тељ му,
ди ја лект му ве ли че ство твор ца.

Та ко се, да кле, и сам Тво рац по ја вљу је као нај ве ћи ме ђу пје
сни ци ма ко ји је сви јет са здао у ства ра лач ком на дах ну ћу и на по
ет ским прин ци пи ма. Ова кво ко смо го ниј ско на че ло из ви ре из са ме 
Би бли је, из оне Ри је чи ко ја би на по чет ку и би у Бо га, а из ко је је 
све на ста ну ло. Ехо те ри је чи на зе мљи до пи ре са мо до ду ше „пла
ме ног по е те”, у ри јет ким епи фа ниј ским тре ну ци ма у ко ји ма је и 
Лу ча ис пје ва на. Све то што је у овом је дин стве ном спје ву, си ли ном 
пје снич ке има ги на ци је и ду хов не ви зи је по ти сну то у не бе ске ви
си не, у тај но ви то, оно стра но и ме та фи зич ко, би ће у Гор ском ви јен
цу спу ште но у ко шмар ну исто риј ску ствар ност јед не ма ле зе мље 
„од свуд сти је шње не”, а њен ће на род и на род не гла ва ре ста ви ти 
на ве ли ка ис ку ше ња пред за мр ше не иза зо ве и те шке, че сто нер је
ши ве тра гич не ди ле ме. Оту да се мо же ре ћи да је Гор ски ви је нац 
у су шти ни тра ге ди ја, вје што и ду го од ла га на и раз га ђа на, ис пје
ва на у жи вом, про ти вр јеч ном и ди на мич ном је дин ству еп ског, 
драм ског и лир ског.

У јед ном од сво јих из ван ред них есја Све то зар Ко ље вић пи ше, 
с мно го ва ља них ар гу ме на та, о смр ти еп ског у Гор ском ви јен цу. 
Ме ни се ипак чи ни да је еп ски дух ов дје пре жи вио, а да ће се ко
нач на раз град ња до го ди ти у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом. Еп ско 
оп ста је у од је ци ма слав не исто ри је, у еп скопа три јар хал ном ка
рак те ру ју на ка и ко нач но у са мом де се тер цу ко ји је „ка луп на ше 
осе ћај но сти”, чу вар исто риј ског и мо рал не ту ге, али и звуч ни 
пре но сник ко сов ског за вје та и злат ног ми та о сло бо ди. Оп ште по
зна то је да Ње го ше во дје ло пред ста вља вр ху нац на ше епи ке, па је 
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не ми нов но да са тог вр хун ца по чи ње да се „кру ни и оси па”. А „оси
па” се кроз драм ску фор му, у по ет скофи ло зоф ским ре флек си ја ма 
вла ди ке Да ни ла и игу ма на Сте фа на, у лир ским од лом ци ма ка кви 
су ту жба ли ца се стре Ба три ће ве или сан Ву ка Ман ду ши ћа, у вар ни
ца ма нео бич ног Ње го ше вог ху мо ра, у од су ству де таљ ни јег еп ског 
опи са глав ног до га ђа ја и на дру ге на чи не. И све то што под ри ва 
еп ски дух, ма ка ко па ра док сал но зву ча ло, до дат но се ман тич ки 
обо га ћу је и сим бо лич ки про ду бљу је пје снич ки из раз и урав но те
жу је драм ску рад њу. 

Они ко ји Ње го шу спо чи та ва ју дра ма тур шку ла ба вост Гор ског 
ви јен ца за бо ра вља ју да је он био мо нах ко ме је ли тур гиј ска дра ма
тур ги ја би ла ису ви ше до бро по зна та. Не ки дра ма тур шки еле мен
ти те вр сте вје што су упо сле ни у Гор ском ви јен цу, чи ји се чи но ви 
дје ли мич но по кла па ју са све на род ним скуп шти на ма. Оту да се, 
без стра ха да ће се по мра чи ти ијед но њeго во сло во, Гор ски ви је нац 
мо же чи та ти и као ге ни јал ни скуп штин ски из вје штај, нај бо љи 
ко ји је икад на пи сан. А те скуп шти не, на ко ји ма тре ба до ни је ти 
те шку и суд бо но сно од лу ку, одр жа ва ју се о све тим да ни ма на са
кра ли зо ва ним мје сти ма, на нај ви шим ду хов ним ко та ма, та ко ре ћи.

Пр ва скуп шти на, уо чи Тро ји чи на дне, про ла зи пре те жно у 
ду гим, те шким и на тре нут ке дра ма тич ним мо но ло зи ма вла ди ке 
Да ни ла. Он је онај „на бр ду” ода кле ви ди ви ше, ду бље и ја сни је 
сву те жи ну и тра ги ку од лу ке ко ју тре ба до ни је ти и у дје ло спро
ве сти, па оту да ду го и те мељ но про ми шља мо рал не, исто риј ске и 
по ли тич ке иза зо ве пред ко ји ма се на шло ње го во ма ле но пле ме. 
Као пје сни ков двој ник и вла ди ка Да ни ло је „тра гич ни ју нак ко
сов ске ми сли” ко ји исто риј ску суд би ну срп ског на ро да пре тре са 
у кон тек сту ко сов ске тре ге ди је и ко сов ског опре дје ље ња, ко је 
под ра зу ми је ва спрем ност на жр тву за ви со ке оп ште ци ље ве, ме ђу 
ко ји ма је сло бо да онај нај ви ши и нај све ти ји. Из та квих ду бо ких 
раз ми шља ња ис кри ста ли са ће се и она стра шна ло зин ка – не ка 
бу де што би ти не мо же.

И док се вла ди ка рве са те шким мо рал ним и исто риј ским 
пи та њи ма, са узро ци ма и по сље ди ца ма чи ње ња и не чи ње ња, они 
„под бр дом” – сер да ри, кне зо ви и вој во де – гле да ју на то с по до зре
њем и пре ко ром, по не кад и гру бим. То су љу ди еп ског ко ва – све 
Вук до Ву ка – ко сов ским ми том и ви дов дан ском ети ком до дна 
ду ше про же ти и опи је ни Оби ли ће вим ви те штвом и у сва ком тре
нут ку спрем ни да ње гов жр тве ни под виг по но ве, не пи та ју ћи за 
ци је ну. Оту да им се вла ди чи но му дро ва ње чи ни као оду го вла че
ње и не по треб но од ла га ње не из бје жног. Јед но ду шна ри је ше ност 
гла ва ра и мно зи не оли че не у ко лу кроз ко је се, с вре ме на на ври
је ме, огла си ду бо ко, го то во ар хе тип ско на род но ис ку ство – као 
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опо ме на и пу то каз – по мо ћи ће и вла ди ци Да ни лу да раз ри је ши 
соп стве не не до у ми це.

Тра ге ди ја се ипак и да ље раз га ђа. Го спо јин ска скуп шти на 
про ла зи у по ку ша ју ми ре ња за ва ђе не бра ће, иа ко сви зна ју да је 
то уза лу дан по сао, јер су оне „ма ле раз ли ке” у су шти ни ду бо ке и 
не пре мо сти ве. На са свим ми ни мал ну по ну ду да на ла жу бад ња ке, 
по сте и ша ра ју ја ја, Му стајка ди ја ће од го во ри ти апо те о зом ислам
ској кул ту ри и ре ли ги ји, пред ста вља ју ћи је као рај ски врт пун 
ра до сти, бо жан ске ље по те и сва ко ја ких ужи ва ња. То су мо жда и 
нај љеп ши сти хо ви о ислам ској кул ту ри на срп ском је зи ку и то из 
пе ра јед ног вла ди ке за ко га и да ље твр де да је ге но цид ни пје сник. 
По што глав ни по сао из о ста је, ова скуп шти на, ве ћим ди је лом, про
ла зи у по ша ли ца ма и до сјет ка ма, у га та њу и ту ма че њу сно ва (ко ји 
углав ном пред ска зу ју не ми нов не до га ђа је), у исље ђи ва њу вје шти це 
са по ли тич ким за дат ком, у ла кр ди ји са хо џом Брун че ви ћем, али 
јед на ко и са по пом Ми ћом, у над му дри ва њу и нат пје ва ва њу тур
ских и цр но гор ских сва то ва и слич но. Ову го то во за бав ну ат мосфе
ру пре ки ну ће не ко ли ко из ван ред них лир ских про сје ва – нај при је 
ту жба ли ца се стре Ба три ће ве, мо жда нај љеп ша и нај по тре сни ја у 
све ко ли кој свјет ској по е зи ји, а он да и онај чу де сни сан Ву ка Ман
ду ши ћа о сна хи Ба на Ми ло њи ћа, ко ји ће би ти гру бо пре ки нут – 
„да се не би ту што год из бле ја”, јер стро ги па три јар хал ни мо рал 
о та квим до жи вља ји ма не да ни зуц ну ти, чак ни у сну. Ту је и пре
пи ска Вла ди ке Да ни ла и Се лимпа ше, из чи јег пи сма упо зна је мо 
и дру го ли це исла ма – су ро во, ми ли тар но и не ми ло срд но – ко је 
по ка зу је спрем ност да за тре све што му се су прот ста ви.

Ко хо ће да се ба ви раз ли чи тим и су прот ста вље ним кул ту ро
ло шким и ци ви ли за циј ским обра сци ма, на ћи ће у Гор ском ви јен цу 
гра ђе на пре тек. Ту је на јед ној стра ни наш пра во слав ни, па три
јар хал ни на род, ду бо ко уте ме љен у сво јој тра ди ци ји, а на дру гој, 
не из бје жно су прот ста вље ној, је ислам са сво јим ја ну сов ским ли
цем, а ту је и за пад но е вроп ски сви јет, огре зао у ла жи и ли це мјер ју 
и сво је вр сном „ни хи ли стич ком хе до ни зму” ка квим га је ви дио 
ви спре ни и ду хо ви ти вој во да Дра шко, а ка кав се и на ма ука зу је у 
све раз у ђе ни јим, мрач ни јим и би зар ни јим об ли ци ма. Основ ни иден
ти тет ски еле мент и кључ на тач ка раз ли ке у он да шњем сви је ту била 
је ре ли ги ја; она је и ов дје глав ни узрок не ми нов ног су ко ба, јер су, 
ка ко се ја сно ка же, „лу на и крст два стра шна сим во ла / њи хо во је 
на гроб ни це цар ство”. И та се тра гич на сим бо ли ка не да ни убла
жи ти ни по ни шти ти.

Од лу ка о ис тра зи по ту ри ца од но сно ино вјер не бра ће би ће под 
за кле твом до не се на уо чи Бо жи ћа, али ће из о ста ти де таљ ни ји опис 
то ка и раз мје ра са мог до га ђа ја, ка кав има мо, на при мјер, у Лу чи, 
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гдје је до сит них по је ди но сти опи сан рат Бо га и бож јих ан ђе ла 
про тив Са та не и ње го вих ле ги о на.

О ис тра зи по ту ри ца исто ри ја не зна го то во ни шта, а из Гор
ског ви јен ца о то ме са зна је мо тек у од је ци ма и фраг мен тар ним 
из вје шта ји ма свје до ка и уче сни ка, ме ђу ко ји ма је и Вук Ман ду шић, 
„ју нак го лу би јег ср ца”, чи је су су зе над пре би је ним џе фер да ром 
тек лир ски оду шак. А ка тра за – ду бо ко ду хов но и мо рал но про чи
шће ње – ове ду го и вје што раз га ђа не тра ге ди је до га ђа се за пра во 
у ка зи ва њу Игу ма на Сте фа на, јед ног од нај чу де сни јих ли ко ва 
све ко ли ке на ше књи жев но сти. Сти хо ви ко је он из го ва ра, по сво јој 
ље по ти, ми са о ној ду би ни и уни вер зал ним, ме та фи зич ким до ма
ша ји ма, упо ре ди ви су је ди но са нај бли ста ви јим тре ну ци ма Лу че 
ми кро ко зма. У њи ма је на не по но вљив по ет скофи ло зоф ски на чин 
су бли ми са но исто риј ско, мо рал но, ан тро по ло шко и ре ли гиј скоме
та фи зич ко ис ку ство чо вје ка ба че ног у сви јет као „со став па кле не 
не сло ге”, гдје ни ко ни је ни сре ћан, ни спо ко јан, већ „све се чо вјек 
бру ка са чо вје ком / гле да мај мун се бе у зр ца ло”. Без ових ду бин
ских уви да у ста ње ства ри на оба сви је та, без су ге стив них лич ним 
ис ку ством по твр ђе них исти на о стра шним ис ку ше њи ма и за блу
да ма и тра гич ној по дво је но сти чо вје ко вог би ћа („шта је чо вјек? а 
мо ра бит чо вјек! / твар ца јед на те је зе мља ва ра”) – без тих мо рал
них оба сја ња у чу де сној ме та фи зич кој ве дри ни сли је пог игу ма на, 
Гор ски ви је нац би остао у знат ној мје ри окр њен, а са ма ис тра га 
из гу би ла ви со ко етич ко оправ да ње. Он би и та кав био ври јед но и 
зна чај но дје ло, а ова ко је ге ни јал на пје снич ка тво ре ви на!

Баш као онај чуд ни џе фер дар То ма но вић Ву ка ко ји не од је
ку је као дру ге пу шке, већ „јед на ко се чу је”, та ко се и Ње го ше ви 
сти хо ви јед на ко и све ја че чу ју – ево го то во два ви је ка. И чу ће се 
све док бу де оних ко ји ће хтје ти и смје ти да их слу ша ју.

На са мом кра ју још и ово: гле дао сам вас, бра ћо и се стре, у 
ли ти ја ма, тим по крет ним ли тур ги ја ма, ка ко све ча но и од луч но 
ко ра ча те кроз клан це и гу ду ре, кроз ма глу и ме ћа ву и сту де ну 
брат ску омра зу и ви дио вас ка ко се у ства ри пе ње те пут Лов ће на 
да при не се те гра ђу за об но ву по ру ше не ка пе ле. Јер, док се ње ном 
об но вом не ски не Ње го ше ва кле тва са Цр не Го ре, она ће се и да ље 
ба тр га ти у мо ра ма и ко шма ри ма ко ји већ пре ду го тра ју. На дам се, 
а „на да не ма пра во ни у ко га / до у Бо га и у сво је ру ке” да ће вам 
Бог и Мај ка Бо ж ја ко ју да нас сла ви мо да ти но ве и сна жни је ма хо
ве, а и сам Ње гош од о зго пру жи ти ру ку. Ону ко јом је пи сао Гор ски 
ви је нац!*

* Бе се да до бит ни ка На гра де Из ви и скра Ње го ше ва пред Ма на сти ром Ус
пе ња Пре све те Бо го ро ди це у Пи ви, у Цр ној Го ри, 28. ав гу ста 2020. го ди не.




