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Abstract: The aim of this research is to perceive aspects of study-
ing the life and works of Prince-Bishop Petar II Petrović Njegoš from 
the point of view of Nicholai Velimirovich. Applying the literary-the-
oretical, literary-historical, theological-apologetic and anthropolog-
ical methods, we analysed the most important and most intriguing 
(according to our opinion) author who write about Njegoš from the 
first half of the 20th century and in that way have a multidimension-
al anthropological insight into the personality and works of Njegoš.

The study The Religion of Njegoš written by Nicholai Velimirov-
ich will be analysed. Among the few who have interpreted Njegoš, 
bearing in mind his personality and his works, Nicholai Velimirovich, 
close to Njegoš in spirit and religion, holds a special place. It is im-
portant to say that, while writing this book, young hieromonk Nich-
olai had already had two doctoral theses. He refers to Prince-Bishop 
Njegoš as a poet, a priestmonk, a bishop, where young Nicholai de-
scribes and proves, in an apologetic manner, the religion and unique-
ness of Njegoš’s doctrine and creativity.
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Петар II Петровић Његош  
у мисли Светог Николаја Велимировића*

Снежана Љ. Адамовић
Ваљево, Србија

Ап стракт: Циљ овог ис тра жи ва ња је сте са гле да ва ње про у-
ча ва ња жи во та и де ла Вла ди ке Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша из 
угла Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. При ме ном књи жев но-те о риј ских 
и књи жев но-исто риј ских ме то да, на сто ја ли смо да на осно ву 
ана ли зе нај ва жни јег или нај ин три гант ни јег (по на шем ми шље-
њу) ње го шо ло га из пр ве по ло ви не XX ве ка скло пи мо је дан ви ше-
ди мен зи о нал ни ан тро по ло шки увид у лич ност и де ло Ње го ше во. 
На ме ра нам је да ана ли зи ра мо сту ди ју Ре ли ги ја Ње го ше ва Ни ко-
ла ја Ве ли ми ро ви ћа.

Ме ђу ма ло број ним ту ма чи ма ко ји су Ње го ша ту ма чи ли на 
осно ву ње га са мог и на осно ву ње го вих де ла, по себ но ме сто за у-
зи ма ње му, ду хом и ве ром, срод ни Све ти Вла ди ка Ни ко лај. Зна-
чај но је ре ћи да је, у вре ме пи са ња ове књи ге, мла ди је ро мо нах 
Ни ко лај већ имао од бра ње не две док тор ске ди сер та ци је. Он о 
Вла ди ци Ње го шу пи ше као о поети, све ште но мо на ху, вла ди ци, и 
апо ло гет ски по ка зу је и до ка зу је Ње го ше ву ре ли ги о зност и спе-
ци фич ност ње го вог уче ња и ства ра ла штва.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош (1813–1851), Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић (1881–1956), по е зи ја, бо го сло вље, фи ло со фи ја, ре ли-
ги ја, при ро да, жи вот, смрт, мо ли тва, вла да ви на, све тлост, та ма.

* Приложени текст прерађено је поглавље докторске дисертације од-
брањене на Универзитету у Београду 2016. године (уп. Адамовић 2016).
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Увод

Вла ди ка Пе тар II Пе тро вић Ње гош на од ре ђе ни на чин сто ји 
уса мљен ме ђу оста лим зна ме ни тим Ср би ма, без прет ход ни-
ка и без след бе ни ка. Уме сто след бе ни ка, он има мно го по што-
ва ла ца. Ме ђу тим, и по ред ве ли ког ин те ре со ва ња за Ње го ша 
и ње го во де ло, ма ло је, ме ђу ње го вим ту ма чи ма, оних ко ји су 
га ту ма чи ли на осно ву ње га са мог, на осно ву ње го вог жи во-
та и де ла ка кво оно ва и сти ну и је сте. То, на жа лост ни је ни-
шта но во, ни ти чуд но, јер је и нај ве ће ис ку ше ње из у ча ва о ца 
не чи јег де ла и жи во та да са ми се бе и сво је ви зи је не про јек-
ту ју у оно га о ко ме пи шу и ту ма че га, или у оном о че му го-
во ре; да сво ја схва та ња, и схва та ња вре ме на у ко јем жи ве и 
ства ра ју, не про јек ту ју у вре ме, жи вот и де ло оно га ко га ту-
ма че. Та кво ис ку ше ње имао је Ми ло ван Ђи лас и то мно го ви-
ше у пр вој сво јој књи зи Ле ген да о Ње го шу (Ђи лас 1952), а не-
што ма ње и при ме ре ни је у дру гој Ње гош: пје сник, вла дар и 
вла ди ка (Ђи лас 1988). Тим Ђи ла со вим ту ма че њем, на ро чи то 
у Ле ген ди, ко ја је и на пи са на да би из угла ре во лу ци о нар но-
ко му ни стич ке и марк си стич ко-ен гел сов ске фи ло зо фи је, био 
на пи сан од го вор, а и што да не ка же мо на пад, на ис тан ча-
но умет нич ку, би о граф ско-ро ман си ра ну, есе ји стич ку и иде-
а ли стич ку сту ди ју Иси до ре Се ку лић Књи га ду бо ке ода но сти 
(Се ку лић 1951), ко ја и са мим на сло вом мно го ка зу је. Ако ка-
же мо да по сле овог Ђи ла со вог на па да Иси до ра спа љу је свој 
дру ги обим ни ји том сту ди је о Ње го шу, он да је ја сно са ко ли-
ким ис ку ше њи ма и ве ли ким емо ци ја ма су ве ли ки умо ви на-
шли удар у ка ме ну, у са мој лич но сти Ње го ше вој.

Ме ђу ма ло број ним ту ма чи ма ко ји су Ње го ша ту ма чи-
ли на осно ву ње га са мог и на осно ву ње го вих де ла, по себ но 
ме сто за у зи ма ње му, ду хом и ве ром, срод ни Све ти Вла ди ка 
Ни ко лај Охрид ски и Жич ки, ко ји је у сво јим мла дим го ди-
на ма (имао је тад исти број го ди на као и Вла ди ка Ње гош ка-
да пи ше Лу чу ми кро ко зма) на пи сао де ло Ре ли ги ја Ње го ше ва 
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(Ве ли ми ро вић 1911; ка сни ја из да ња: Ве ли ми ро вић 1921, Ве-
ли ми ро вић 1989, Ве ли ми ро вић 1994; за по тре бе овог ра да ре-
фе ри са ће мо на из да ње из 1994).

„Слич но се слич ном ра ду је, древ на је по сло ви ца, ко ја се по-
твр ђу је као исти ни та и на при мје ру Ни ко ла је вог ту ма че ња 
Ње го ша. Вјер ник је пре по знао вјер ни ка, про рок је пре по-
знао про ро ка, пје сник је пре по знао пје сни ка, му драц је пре-
по знао му дра ца и на осно ву ње га и ње го вих ри је чи – о ње му 
про го во рио ри јеч ју исти ни том.“ (Ра до вић 2012, 20)

* * *

Ни ко лај Ве ли ми ро вић о Вла ди ци Ње го шу пи ше као о све-
ште но мо на ху, о ми тро по ли ту; мла ди Ни ко лај апо ло гет ски 
по ка зу је и до ка зу је Ње го ше ву ре ли ги о зност и спе ци фич ност 
ње го вог уче ња и ства ра ла штва. Исто вре ме но, Ве ли ми ро ви-
ће ва Ре ли ги ја Ње го ше ва по ле по ти из ра за не од сту па и не за-
о ста је за Ње го шем и ње го вим де лом о ко јем он пи ше.

Ве ли ми ро ви ће ва је дин стве на ми сао за бе ле же на у на-
дах ну тој књи зи Ре ли ги ја Ње го ше ва на во ди нас да ци ти ра мо 
мно го и оп шир но, без ту ма че ња, за хвал ни што у дру штву 
Ње го ша и Ни ко ла ја на не ки на чин уче ству је мо у њи хо вом 
про ми шља њу, пра те ћи удва ја ње два ве ли ка ду ха, два му-
дра ца, два умет ни ка, два ве ли ка и све тла ли ка на ше Цр кве 
и на шег на ро да.

1. Вла ди ка Ни ко лај и Вла ди ка Ње гош

Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић пи сао је и ства рао ви ше од 
по ла ве ка у раз ли чи тим сре ди на ма, исто риј ским и кул тур-
ним окол но сти ма. Ма ло ко ји цр кве ни спи са тељ у про шлом 
ве ку је при вла чио па жњу по пут ње га. Хва љен је и ку ђен. У 
ње го вим де ли ма љу ди раз ли чи тих ори јен та ци ја на шли су не-
што за се бе, јер је ве ли ки број те ма ко ји ма се ба вио, уз то и 
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на раз ли чит на чин. Сво ју ми сао је из ра жа вао у раз ли чи тим 
жан ро ви ма. Пи сао је сту ди је, рас пра ве, ми сли, бе се де, жи во-
то пи се, пи сма, при ка зе и освр те, ту ма че ња, ко мен та ре, мо ли-
тве, пе сме, члан ке, а ба вио се и пре во ди лач ким ра дом. Оно 
што је оста вио у на сле ђе ис ка зао је бри ли јант ним сти лом и 
би ра ном реч ју, на ви ше је зи ка. Сам је пи сао на ен гле ском и 
ру ском је зи ку, а не ка су му де ла пре ве де на на ру мун ски, грч-
ки, ру ски, фран цу ски, ен гле ски и ма ђар ски је зик.

У сво јим де ли ма Ве ли ми ро вић ни је ниг де по себ но го-
во рио о не ким бо го слов ском или фи ло соф ским ме то да ма 
— што не зна чи да је био не ме то ди чан и не си сте ма ти чан. 
На про тив, код ње га, по Ра до ва ну Би го ви ћу, има мно го ра-
зно вр сних ме то до ло шких по сту па ка (Би го вић 1998). По во-
ка ци ји је био пе сник и имао је не ве ро ват ну моћ ре цеп ци је, 
дар по сма тра ња, са мо по сма тра ња и за па жа ња, као и моћ из-
ра жај но сти. Имао је и дар чу ђе ња и ди вље ња пред све тај-
ном све та и жи во та, без че га, ка ко се ми сли не ма ни те о ло-
ги је ни фи ло со фи је. Ово ме тре ба до да ти и дар про су ђи ва ња 
и кри ти ке.

Иа ко то ни је екс пли цит но ре као или на пи сао, Ни ко лај се 
стал но др жи јед ног на че ла: са др жај од ре ђу је ме тод, а не ме-
тод са др жај. Ње го ве ме то де ис тра жи ва ња су:

1. апри ор но-апо сте ри ор ни и
2. аскет ски ме тод.

На и ме, он по ла зи од основ них исти на От кро ве ња као ап со-
лут но из ве сних, а при том има и не по сред но са зна ње о Бо гу, 
из че га ка сни је оста ло све из во ди. Ти ме се ње го ва ми сао на-
до ве зу је на кла сич ни он то ло ги зам (апри о ри стич ки ме тод). 
Аскет ски ме тод је ме тод док со ло ги је (сла вље ња Бо га) и мо-
ли тве. Ни ко ла је ва ми сао је њом на то пље на, из ње из ви ре и 
при ка зу је се као не пре ста на мо ли тва и док со ло ги ја. Овај ме-
тод прет по ста вља ме тод по сте пе но сти. Увек се иде од лак-
ших ка те жим под ви зи ма, од плот ског умо ва ња ка ум ном бо-
го ви ђе њу (со зер ца њу).
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Ни ко лај је је дан од нај ве ћих ми си о на ра ко је је имао срп-
ски на род у овом ве ку. Код ње га по сто ји ја сан циљ — да убе-
ди и при до би је за Хри ста. Да би то по сти гао ко ри сти раз не 
на чи не и ме то де, во де ћи стал но ра чу на о то ме где и ко ме го-
во ри о веч ној и не про ла зној Исти ни. Би ло му је ва жно да то 
учи ни у ле пој фор ми и би ра ној ре чи. Ње го ви ме то ди из ла-
га ња су: 

1. сим во лич ки ме тод,
2. ана ло гиј ски ме тод,
3. ре тор ски ме тод,
4. син те тич ки ме тод и 
5. кри тич ки ме тод и ме тод ге не ра ли за ци је.

Ме тод ко ји пре о вла ђу је у ње го вој ег зе ге зи је сте сим во лич-
ки, ко ме прет хо ди је дан ме та фи зич ки став. Свет, све што је 
ство ре но, ни је ствар по се би, ни је то свет ко ји се мо же сам 
по се би и из се бе раз у ме ти. Ви дљи ви свет за Ни ко ла ја је, пре-
ма про фе со ру Би го ви ћу, сим вол не ви дљи вог све та. Без сво-
га Твор ца, тај свет је не ра зу мљив и не схва тљив. Сва ка ствар 
у при ро ди сим вол је Бо жан ског би ћа, а сва ки до га ђај је сиг-
нал Бо жан ског де ло ва ња. Као по зна ва лац људ ске пси хе, ет-
ноп си хо ло ги је сво га на ро да и ње го ве ин те лек ту ал не про све-
ће но сти, ње го ве скло но сти да му дрост при хва та у сли ка ма, 
ме та фо ра ма и па ра ле ла ма, Ни ко лај че сто ко ри сти и ме тод 
ана ло ги је. Ка да, ре ци мо, хо ће да об ја сни од нос Бо га и све та, 
он ко ри сти ана ло ги ју сли ка ра и сли ке.

Ве ли ми ро вић је био нај ве ћи срп ски бе сед ник и ње го-
ва ми сао је ис ка за на углав ном у про по вед нич кој и ре тор-
ској фор ми, па је и ра зу мљи во што ко ри сти ме то де ка рак-
те ри стич не за ре то ри ку. Ме ђу тим, Вла ди ка Ни ко лај би се са 
пра вом мо гао на зва ти и бри љант ним син те тич ким умом. Го-
то во за ди вљу је ње го ва моћ син те зе, моћ да не ка да у јед ној ре-
чи, или у јед ној ре че ни ци ис ка же оно за шта су мно ги ма по-
треб не књи ге. Ње го ва кри ти ка ни је ишла за де та љи ма, већ 
за оним што је есен ци јал но и бит но. Али и по ред то га, он се 
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освр ће на по је ди не про бле ме и ко ри сти прин цип не га тив не 
се лек ци је и си ло ги стич ку ло ги ку и то ка сни је ге не ра ли зу је.

Ов де тре ба по себ но под ву ћи да сви ови ме то ди ни су ни 
не за ви сни је дан од дру гог. На про тив, они су ме ђу за ви сни 
и ком пле мен тар ни. Он их ве што ком би ну је и је дан дру гим 
на до пу њу је, та ко да у сва ком по је ди нач ном де лу мо же мо 
сре сти пра во оби ље ме то до ло шких по сту па ка, што да је по-
се бан ква ли тет.

Вла ди ка Ни ко лај у сво јој сту ди ји о Ње го шу Ре ли ги ја Ње-
го ше ва по тен ци ра да упра во тре ба да ра за зна мо шта је у Ње-
го ше вој по ет ској тво ре ви ни по е ти за ци ја а шта ње го ва ве ра, 
да би смо до би ли тач ку ослон ца у ин тер пре та ци ји.

Ње го шев текст је еми нент ни текст (у сми слу фи ло соф ске 
хер ме не у ти ке, ко ји тек сту при зна је ау то но ми ју и усме ре ност 
на уни вер зал ну исти ну). Ње го во де ло са др жи зах тев за исти-
ном, оном исти ном у ко јој Ни ко лај Ве ли ми ро вић у свој ству 
ту ма ча нај ду бље са у че ству је.

За то тре ба раз лу чи ти на јед ној стра ни пе сни ко во обра зо-
ва ње, ра зна све тов на зна ња, идеј не мо ти ве као ин спи ра ци-
ју и мо ти ве за пе смо тво ре ња, а на пр вој стра ни Вла ди чи ну 
ве ру, ње гов лич ни до жи вљај Бо га, хри шћан ско и ли тур гиј-
ско ис ку ство јед ног ар хи је ре ја. Ка ко је свр ха Ни ко ла је вог ту-
ма че ња Ње го ша уче ство ва ње у Исти ни, он да при ступ све му 
тре ба да бу де нај већ ма хри сто ло шки и ан тро по ло шки. У та-
квом ту ма че њу Ње го ше во де ло има ће мо гућ ност све до че ња 
уни вер зал не Исти не. 

На са мом по чет ку сво је сту ди је Вла ди ка Ни ко лај, као вр-
сни бе сед ник, по зи ва чи та о це да сво јим ми сли ма, осе ћа њи ма, 
али и вољ но пра те ње го во из ла га ње. Он тра жи од њих да не 
бу ду са мо пу ки чи та о ци, већ и уче сни ци у овој жи вој књи зи 
све до че ња о Вла ди ци Ње го шу, ко ја као да и у тре ну ци ма њи-
хо вог чи та ња и да ље на ста је, ши ри сво је гра ни це, по зи ва на 
озбиљ ност, по зор ност, на ак тив но уче шће у ње ном ту ма че њу.

У сти лу сво јих моћ них, по кре тач ких бе се да, Вла ди ка нас по-
зи ва на по зор ност — да чи та о ци не бу ду са мо не ми по сма тра чи 
већ да са ми раз ми шља ју ћи, про ми шља ју ћи, до но се за кључ ке.
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„Пу сти мо, чи та о че, у ми сли ма сво јим, не ка по ред нас про-
ђу сви они Ср би ко је ми на зи ва мо зна ме ни тим. То је исти на, 
ве ли ка пре тен зи ја: ми ни смо увек до стој ни, да нам ве ли ки 
љу ди чи не то ли ку по част и про ла зе по ред нас. Но не ус те-
жи мо се од то га; ми сли је до зво ље на и не за ми сли ва сло бо да. 
Зар ми у ми сли ма сво јим не из во ди мо и ан ђе ле Бож је, да по-
ред нас у свом сја ју сво ме про ла зе? Све њих ми ће мо пред у-
сре сти са ви ше или ма ње по што ва ња раз ли ку ју ћи се у оце-
ни њи хо вих де ла и њи хо вог ка рак те ра. Но кад по ред нас бу де 
про ла зио вла ди ка Ра де, ми ће мо мо ра ти, чи та о че, за ћу та ти и 
уста ти.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 7)

Ов де уо ча ва мо искре но оду ше вље ње и ис кре ни на клон пред 
ве ли чи ном и ве ли чан стве но шћу Ње го ша, на ко га ће Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић нај већ ма и под се ћа ти и ура ди ти та ко мно го за 
свој на род као и он, и као сам Све ти Са ва.

За тим сле ди екс пли ци тан Вла ди чин став о лич но сти о ко-
јој је же лео да ис ка же сво је ста во ве, сво ја пре ми шља ња, сво-
ја осе ћа ња, и ја сан став о че му и на ко ји на чин ће то у пи са-
ном де лу и ис ка за ти:

„Оно што сам ја же лео овом књи гом да ти чи та о цу, то ни је 
јед но де ло о Ње го шу, но јед на сли ка ду ше Ње го ше ве, то ни-
је је дан до ку мент о ве ли ком вла ди ци, но опис јед не ту ђе ду-
шев не дра ме у ко ју се чо век сам ужи ви, та ко да је ти ме и сам 
са сво јим ју на ком пре жи ви. Ја ни сам имао на ме ру да пи шем 
објек тив но о Ње го шу но баш су бјек тив но. То јест, ја сам се 
тру дио да се са вр ше но пре не сем у сво га ју на ка, да та ко ре ћи 
ова пло тим ње го ву ду шу у се би, да се иден ти фи ку јем са њим 
у сва кој си ту а ци ји жи во та, и да он да ми слим, осе ћам и го во-
рим као он.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 8)

Ја сно су из ло же не и на ни за не ми сли мла дог је ро мо на ха Ни-
ко ла ја, ори ги нал но и пре ци зно, али и до жи вље но и не по гре-
ши во. Та Ње го ше ва, ми кро ко змич на сце на, прем да ве ћа од 
ма чи је дру ге у срп ском пле ме ну, би ла је ипак ма ле на и те-



243

Snežana Lj. Adamović, Petar II Petrović Njegoš in Thought of St. Nicholai Velimirovich 

скоб на за обич ну ва си о ну. За то и је сте ми кро ко змич на – ми-
кро ко зма, ја сно је и јед ном и дру гом, и Ње го шу и Ни ко ла ју:

„Ме ни ни је би ло до кри ти ке Ње го ше ве ми сли но са мо до 
про на ла ска, до хва та ња, си сте мат ске кон струк ци је и сли ке 
ње го ве ми сли. Ни је ми би ло (ни ти је то мо гу ће) до на сил-
ног ка те го ри са ња и ква ли фи ко ва ња ње го вих осе ћа ња, но 
пре све га до соп стве ног пре жи вља ва ња тих осе ћа ја. По треб-
но је, увек је по треб но за сва ког чо ве ка, уду би ти се у ду шев-
ни жи вот дру гих љу ди. (...) По јед ној по гре шној из ре ци је дан 
чо век оно ли ко вре ди ко ли ко је зи ка го во ри. Мо гло би се не-
по гре шни је ре ћи да је дан чо век оно ли ко вре ди ко ли ко љу ди 
истин ски по зна је, тј. ко ли ко је ту ђих ду шев них дра ма сво јом 
ду шом пре жи вео. (...) Пре жи ве ти Ње го ше ву ду шев ну дра му, 
не зна чи пре жи ве ти дра му са мо јед ног чо ве ка но јед ног све-
та. Ње гош је од сво је ду ше, од ре ђе не суд бом да упра вља јед-
ном ша ком си ро ма шних љу ди, на чи нио сце ну, на ко јој је ре-
про ду ци рао дра му це ле ва си о не.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 6)

Ова не сра зме ра чи ни ла је крст жи во та Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње го ша. У њој је ле жао жи вот ње го вог ма р тир ства. Но баш 
у овом те шком оп ште њу са ва си он ским жи во том по ка за ла се 
и ве ли чи на ду ше Ње го ше ве. Вр ло зна чај на од ред ни ца сле ди:

„Обим но шћу, ин тен зив но шћу сво јих сим па ти ја пре ма све-
оп штем и све јед ном жи во ту све та и Ње го вом Твор цу, Ње-
гош је се обе ле жио као ре ли ги о зна лич ност пр вог ре да.“ (Ве-
ли ми ро вић 1994, 7)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић ја сно све до чи да у но ви јој срп ској 
исто ри ји не ма лич но сти, ко ја би се у по гле ду ре ли ги о зно сти 
мо гла рав на ти са Ње го шем. У са мој ства ри срп ски на род ни је 
ни ви ше ни ма ње ре ли ги о зан не го дру ги хри шћан ски на ро-
ди и на ро ди уоп ште „но срп ски на род као и сви на ро ди уоп-
ште има вр ло ма ло пра вих, на дах ну тих, ре ли ги о зних љу ди 
(...) Ови су уо ста лом нај ре ђи љу ди у све ту. Кар лајл и Емер-
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сон, Ла мар тин и До сто јев ски спа да ју у ове нај ре ђе љу де, али 
са још њих не мно го чи не ове нај ре ђе љу де у це лом про шлом 
сто ле ћу. Ми Ср би има мо Ње го ша. Он је је дан – но је дан он 
је у ста њу да сво јом ви со ком и ши ро ком ре ли ги о зно шћу де-
ман ту је ми шље ње о не ре ли ги о зно сти на шег на ро да. Јер ма 
ко ли ко да су ве ли ки љу ди са мо бит ни, не мо же се ипак од ре-
ћи, да они ма у ко ли кој ме ри не ре пре зен ту ју ду шу оног на-
ро да, у ко ме су ро ђе ни“ (Ве ли ми ро вић 1994, 7).

Ми има мо и До си те ја. Но До си теј ни је то што је Ње гош. 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић их по ре ди: „Ка да би се од ку да ка лен-
дар ским је зи ком хте ла ока рак те ри са ти при ро да ова два чо ве-
ка, он да би се за До си те ја мо гло ре ћи Бла же ни До си теј, а за 
Ње го ша Ње гош Ве ли ко му че ник“ (Ве ли ми ро вић 1994, 11).

До бро је што има мо До си те ја јер смо се на ње му вас пи-
та ли у ра ној мла до сти, за кљу чу је Вла ди ка Ни ко лај, као и то 
да смо се са Ње го шем ка сни је упо зна ли јер он ни је за су ви-
ше ра ну мла дост „јер сем ства ри по ле зних и за бав них, он зна 
и хо ће не скри ве но да ка же и ства ри стра шне, ко ји ма је овај 
свет ис пу њен. Пра о тац Ја ков рвао се са мо јед ну ноћ са Бо гом, 
вла ди ка Ра де је се рвао са свим си ла ма овог све та, и то не јед-
ну ноћ, но цео је дан век“ (Ве ли ми ро вић 1994, 13)

И као рат ник, и при том и пе сник, опе вао нам је Ње гош 
сво је мно ге бор бе, ре вол ти ра ју ћи или ре зиг ни ра ју ћи нас, 
хра бре ћи или стра ше ћи, но у сва ком слу ча ју уз ви су ју ћи нас 
и што ста ри ји би ва мо и ду бље у жи вот ну бор бу ула зи мо, то 
нам Ње го шом ми ли ји са пут ник по ста је:

„У овој ве ли кој ду ши на ћи ће мо ми мно го сво га соп стве ног, сво-
јих ну жда и не до вољ ства, сво јих сум њи и раз о ча ре ња, сво је бо-
ја зни и сво је на де. Mea res agi tor! – уз вик ну ће мо ми упо зна ва ју ћи 
се са бо га том ду шом Ње го ше вом. Но на ћи ће мо ми у овој рет-
кој ду ши мно го шта то про бу ђе но, што је у нас успа ва но, и мно-
го што шта уо кви ре но и у ве ли ком и ску по це ном окви ру, што је 
код нас пре зре но и од ба че но, на ћи ће мо нај зад и мно го што шта 
– не по зна то и не слу ће но, не ве ро ват но и не ар гу мен то ва но, ко ло-
ри са но са ви ше стра сти но ло ги ке.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 14)
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На са мом кра ју ове оде о Ње го шу, Ни ко лај Ве ли ми ро вић је 
схва тио да би би ло по жељ но да ма кар јед ном ре че ни цом отво-
ри про бле ма ти ку о ко јој ће у сво јој сту ди ји пи са ти. Ве ра у Бо-
га је тек уну тра шњи су срет у ду хов ном ис ку ству. По треб но је 
од луч но при зна ти да су тра ди ци о нал ни до ка зи за по сто ја ње 
Бо га не са мо нео сно ва ни, не го и пот пу но не по треб ни, чак и 
штет ни. Кан то ва кри ти ка тих до ка за Бо жи јег по сто ја ња убе-
дљи ва је и ни је опо врг ну та апо ло ге ти ком. Да ле ко ја чи до ка зи 
по Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу су ан тро по ло шки. О Бо гу не тре ба 
ми сли ти ра ци о нал ним пој мо ви ма, ко ји су увек узе ти из све-
та ко ји Бо гу ни је сли чан. Не мо гу ће је од ре ди ти он то ло ги ју Бо-
га. Бог ни је Би ће, већ Дух. Бог ни је есен ци ја већ ег зи стен ци ја.

Све вре ме за па жа мо из вр стан стил Ни ко ла јев, по зна ва-
ње те ма ти ке о ко јој го во ри а на ро чи то ду ше Ње го ше ве. На 
овим ње го вим ми сли ма мо ра ће мо се по ду же за др жа ти да би 
их што те мељ ни је схва ти ли пре не го што да ље по ђе мо за на-
шим пе сни ком. Ни ко лај Ве ли ми ро вић сво јим ве ли ким свет-
ским зна њи ма сво јим зва нич ним те о ло шким обра зо ва њем, 
и са мим сво јим све ште ним чи ном, све до чи о зна чај ним пи-
та њи ма, ко ји ову књи гу нај ви ше и од ли ку ју осо бе но шћу, ту-
ма че њем Ње го ше ве ве ре и ре ли ги о зно сти.

Бри љан тан увод ве ли ког ства ра о ца, бе сед ни ка и мо ли тве-
ни ка. Је ди но та ко ве ли ки дух, ве ли ки ум, ве ли ко ср це и ве ли-
ка ве ра мо гле су раз у ме ти овог дру гог, по ве ли чи ни пр вог чо-
ве ка, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. Слич но се слич ном ра ду је.

2. Ре ли ги ја Ње го ше ва

От ку да је ре ли ги ја до шла, пи та ју љу ди, ко ји на сво је соп стве-
но пи та ње, по Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу има ју већ спре ман 
од го вор. Али по ње му по сто ји и дру га стра на од го во ра ма ње 
от кри ве на и ја сна. Чо век се ра ђа у Бо гу и ти ме обо га ћу је бо-
жан ски жи вот. По сто ји по тре ба чо ве ка за Бо гом и по тре ба 
Бо га за чо ве ком. То прет по ста вља ства ра лач ки од го вор чо-
ве ка Бо гу. Од но се из ме ђу Бо га и чо ве ка, и пре ма Ни ко ла ју 
Ве ли ми ро ви ћу и пре ма Ни ко ла ју Бер ђа је ву мо гу ће је схва-
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ти ти тек дра ма тич ки. Бо га не мо же мо за ми сли ти ста тич ки. 
Ста тич ко схва та ње је увек ра ци о нал но и езо те рич но. Сим бо-
ли ка Би бли је, ве ре и ре ли ги је је у нај ви шем сте пе ну, тј, увек 
дра ма тич на и ди на мич на.

Он за кљу чу је да онај ко про у ча ва људ ски жи вот, тај ће 
мо ћи уви де ти да тво ре ви не ре ли ги је ни су по сто ја не, мно ге 
су про па ле, из у мр ле, чи та ви мно го бо жач ки пан те о ни ле же 
по на шим му зе ји ма, мр тви као и ка мен из ко га су ис те са ни. 
Не бро ја на све ти ли шта су пре о ра на, кул тур не фор ме по ти-
сну те, ве ро ва ња де гра ди ра на.

„Но за то ре ли ги ја, као тво рач ка моћ чо ве ка ни је мр тва но 
жи ва; она је и да нас исто та ко жи вот на и моћ на као и не-
гда, са мо што се она да нас друк че про из но си, из ра жа ва не го 
ли не гда“ (Ве ли ми ро вић 1994, 22). По том по ми ње Ки јев ског 
Пе ру на, ру јан ског Све то ви да, Зев са олим пиј ског, еги пат ског 
Ози ри са, Нир ва ну, Вал ха ла, Аре са, па го де, хра мо ве, жр тве и 
све тво ре ви не ре ли ги је, де лом про па ле, де лом жи ве ко је су 
аси ми ло ва не у но вим ре ли гиј ским тво ре ви на ма. 

Пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, љу ди се мо гу по де ли ти на 
мо мен тал но и стал но ре ли ги о зне. У пр ве спа да ју они код ко-
јих се рет ко или вр ло рет ко ја вља ми сао о све ту, ко ја се спа-
ја с на ро чи том емо ци јом. У стал но ре ли ги о зне љу де до ла зе 
они ко ји ма ре ли ги ја та ко пре о вла да да да је стал ну ди рек ти-
ву и њи хо вим осе ћа ји ма. Они су од Хри ста па на о ва мо ма-
њи на у све ту.

Али и у овој ма њи ни јед ни су ег зал ти ра ни фа на ти ци а дру-
ги су уз ви ше ни пред став ни ци ре ли ги је ко јих је та ко ма ло ме ђу 
не бро је ном ма сом, су ви ше ма ло — као што је ма ло пра вих пе-
сни ка ме ђу не бро ја ном ма сом. „У ред ове по след ње, ода бра не 
ма њи не стал но ре ли ги о зних љу ди, ко ји се мо гу на зва ти про-
сто пред став ни ци ре ли ги је, мо же мо и ми Ср би с по но сом увр-
сти ти и вла ди ку Пе тра II Ње го ша. Он је сам се бе у ту ода бра ну 
ма њи ну увр стио, на ма не оста је дру го, до да то кон ста ту је мо и 
при зна мо“ (Ве ли ми ро вић 1994, 24). Ни ко лај Ве ли ми ро вић об-
ја шња ва да се он ни је ус пео на ту ви си ну сво јим кне жев ским, 
вла ди чан ским по ло жа јем, ни јед ним, ни дру гим, но сво јом ду-
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бо ком кон цеп ци јом све та и сво јом по ет ском, жар ком сим па-
ти јом пре ма све ту, пре ма при ро ди, Бо гу и чо ве ку.

Као пе снич ки и фи ло соф ски ге ни је, пре ма Вл. Ни ко ла ју, 
Ње гош је и це њен и пот це њи ван и пре це њи ван, но као ре ли-
гиј ски ге ни је он до са да ни је био ни це њен, ни пот це њи ван, 
ни пре це њи ван.

Он у овом свом ра ду на гла ша ва да је ово Ње го ше во трој-
ство ге ни ја (пе снич ки, фи ло соф ски, ре ли гиј ски) не раз двој-
но, и да је јед но без дру го га те шко пој ми ти, це ни ти, за кљу-
чу ју ћи: „Ње го ше ва ре ли ги ја је плод ње го ве фи ло со фи је и 
ње го ве по е зи је, тј. ње го ве ми сли и ње го ва осе ћа ја“ (Ве ли ми-
ро вић 1994, 24).

2.1. Ли це при ро де

На по чет ку но вог по гла вља Ни ко лај Ве ли ми ро вић из но си 
сво ју ми сао о од но су љу ди пре ма при ро ди ко ји ма је она пр-
ви пред мет све сног опа жа ња, а за мно ге она оста не кроз цео 
жи вот је ди ни пред мет опа жа ња, по што се они не уз диг ну да 
ми сле ни о Бо гу ни ти о се би.

Пр ва Ње го ше ва ми сао о при ро ди је сте ми сао о ње ној ле-
по ти, ко ја је не сум њи ва, као и ње но по сто ја ње. Чак Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић ка же да је ле по та из ве сни ја и не сум њи ви ја од 
ње не ег зи стен ци је. Сва ко зло о при ро ди се мо же ре ћи, али јој 
се ле по та не мо же оспо ри ти.

Без тих за ко на сва ле по та би се пре тво ри ла у ха о тич но 
ста ње, где би и жи вот при ро де до шао у пи та ње. „Жи ве ти и 
би ти ле па, то је за при ро ду јед но и исто“ (Ве ли ми ро вић 1994, 
28). Цео бес крај ни про стор ва си о не пе сник пред ста вља као 
оке ан ва зду шни „на си јат сјај ним остро ви ма“.

Са да Ни ко лај Ве ли ми ро вић по ле ми ше са на уч ни ци ма 
по ста вља ју ћи пи та ње од но са из ме ђу на у ке, при ро де и Бо га. 
Сле ди стра шна, пе си ми стич ка, сли ка ис ка за на са на ме ром 
да се чи та лац осе ти ло ше, да се про тив овог ста ва по бу ни, 
да га не при хва ти. И то је јед на од нај бо љих ре тор ских осо-
би на Вла ди ке Ни ко ла ја ко ји на мер но по тен ци ра ло ше да би 
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што ви ше ис та као кон траст, су прот но, тј. до бро: „Мо же Ње-
го шу не ко при го во ри ти, да је у про тив реч но сти са на уч ном 
хи по те зом, по ко јој је жи вот не што што је нај ре ђе у ва си о ни. 
Пре ма тој хи по те зи ко ја је ви ше на уч нич ка, но на уч на, по-
год бе за жи вот слу чај но су ство ре не са мо на по вр ши ни зе-
мље, и то на јед ном де лу те по вр ши не. Па и ово ма ло жи во-
та што га има у ва си о ни та ко не по у зда но сто ји да се сва ко га 
ча са мо же уни шти ти друк чи јим на сла га њем ато ма или мо гу-
ћим по ре ме ћа јем ат мос фер ских по го да ба. Сва оста ла ва си о-
на мр тва је, мр тва су она сјај на остро ва, и цео азур ни оке ан. 
Ње го шев свет је сте јед но бес крај но гро бље, чи ју ти ши ну ни-
шта не про ла ма, до за ве ли ку и про стра ну ва си о ну, са вр ше-
но не чуј ни, крик звер ски, чо ве чи ји у пра ши ни зе маљ ској.“ 
Сво ју але го риј ску сли ку Ни ко лај Ве ли ми ро вић по ја ча ва сли-
ком у ко јој „срећ ним и слу чај ним сло жа јем мр твих еле ме на та 
на оним да ле ким, осве тље ним ма ги ла ма да се про ми го љи из 
веч но га не би ћа, не жи во та, јед но гум но тра ве или јед на ша ка 
цр ва. Она ко исто ко на зе мљи“ (Ве ли ми ро вић 1994, 29).

Вр ло успе шно је осли ка на, кар мич ким ви ђе њем, ва си о на 
и са мо ства ра ње све та. И као у мно гим Ни ко ла је вим бе се да-
ма, сле ди кон траст: „Мо же Ње го шу ве ли мо ми, не ко при го-
во ри ти, да је у про тив реч но сти са овом на уч нич ком хи по те-
зом, тј. са овим очај ним ве ро ва њем, он не по ко ле бљи во оста је 
при сво јој ла мар ти нов ској ми сли: ‘Да су жи ва ви со ка не бе-
са’“ (Ве ли ми ро вић 1994, 29).

И у тој ми сли Ње гош са би ра не са мо Ла мар ти на не го и 
јед но ми шље ни ке из чи та вих људ ских ге не ра ци ја „ко ји су 
зве зде као жи ва ми сле ћа би ћа обо жа ва ле, и чи тав низ ге ни ја 
ве ли чи не Пла то но ве, Бру но ве, Њут но ве и Фех не ро ве, за ко је 
ва си о на ни је би ла јед но не мо гро бље, ни ти жи вот, са мо слу-
чај на бу ђа на по вр ши ни не бе ских те ла, но чуд на гра ђе ви на 
са ста вље на из жи вих ци га ла, не у мор ни и не ис црп ни жи вот, 
ко ји све скроз про ни че и ег зи стен ци ју све га.

Са да Ни ко лај Ве ли ми ро вић по ста вља но ве ан ти по-
де: умет ност –при ро да, умет ник –Бог, ства ра лац –ства ра лац. 
Људ ско умет нич ко де ло оста је увек исто; при ро да пак сва ког 
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тре нут ка ме ња свој од раз. Умет нич ко де ло са мо је при вре-
ме но ле по, при ро да је пак веч но ле па. Умет нич ко де ло под-
ло жно је про па сти без екви ва лент не за ме не; у при ро ди ни-
је та ко, но чим се јед на жи ца тки ва пре ки не, дру га, из ни чег 
вас кр са ва на ње но ме сто.

По том Ни ко лај Ве ли ми ро вић на во ди не ка ми шље ња, де фи-
ни ци је, ста во ве мно гих фи ло со фа, на уч ни ка и умет ни ка о при-
ро ди. Сле ди оно што је за нас ве о ма зна чај но, јер ће Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић де фи ни са ти шта је при ро да за Вла ди ку Ње го ша:

„За на шег пе сни ка при ро да је јед но умет нич ко де ло, и то де-
ло ко је по ра жа ва, ус хи ћа ва, по кре тљи во, жи во умет нич ко 
де ло; прем да ста ро, ипак увек мла до, прем да из тро шног ма-
те ри ја ла ипак не раз ру ши во и не про ла зно, прем да у при вид-
ном не ре ду и не мар но сти као же на у гар де ро би, ипак увек 
у нај ве ћем ре ду и увек нај мар љи ви је оде ве на у бо га то ру хо, 
ко га она и су ви ше има, јер аљи нах је на не бе са до ста (Гор ски 
ви је нац).“ (Ве ли ми ро вић 1994, 31)

Али наш је зик је не до во љан. Не до вољ но је ре ћи за при ро ду 
да је она јед но умет нич ко де ло. При ро да је не што ви ше, она је 
умет ност са ма, да, це ло куп на умет ност. Она је ars ar ti um, ако 
би и овај из раз био до во љан. Она је збир свих умет но сти, и 
на рав но, збир свих умет нич ких де ла.

Све прет ход но ре че но Вла ди ка Ни ко лај ће пот кре пи ти 
на во ђе њем Ње го ше вих сти хо ва, ко ји су код ње га иза зва ли 
ово ли ко на дах ну ће, или су то удво је не ду ше и умо ви исто-
вет но и до жи ве ли: 

„свод пла вет ни не ба све ште но га
бри ли јант ним за си јат сје ме ном;

(...)
на си ја та ко ла са сун ци ма
сва ко сун це пред во ди ми ро ве
а мир сва ки сво ју сфе ру има.“

(...)
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Док по глед смрт но га не су ста не и не утр не у да љи ни:

„где су сун ца са мо ка пље свје тле
а ми ро ви је два вид не искре“ 
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 31)

Чо век жи ви у при род ном све ту и мо ра од ре ди ти свој од нос 
пре ма ње му. Али тај на је чо ве ка то што је он и ду хов но би ће 
ко је у се би но си бо жан ски лик. Чо век ни је део при ро де. Он је 
це ли на. Он је ми кро ко смос, јер у се би до вр ша ва ко смос, твр-
ди Ни ко лај Ве ли ми ро вић, као и Ни ко лај Бер ђа јев. „Ми не до-
сти же мо на шим умом ни ову це ли ну ни ово са вр шен ство. У 
на шим су очи ма и де ло ви ове це ли не са вр ше ни, јер за нас ма-
ле је дан део ва си о не из гле да већ це ли на, чи јој ле по ти не мо-
же мо да се на ди ви мо, ни ти да је из ра зи мо. Ма кро ко смос не 
мо же да ста не у ми кро ко смос. (...) Це ли на је не до сти жна не 
са мо на шем ло гич ком уму, но и на шој нај бо га ти јој ма шти“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 32). Ову сво ју ми сао Вла ди ка Ни ко лај 
пот кре пљу је ци та том из де ла Вла ди ке Ње го ша:

„Мје сто очих да два сун ца ник ну
и иде ју је дан ви јек смрт ни
да по цар ству не бо влат ца пра те,
не би ње ни сви је тли по гле ди
ве ли чан ства не бе сне пре вла сти
све ко ли ке мо гли пре гле да ти.“ (ib.) (Ве ли ми ро вић 1994, 32)

По том он се би по ста вља ре тор ско пи та ње о ма шти, ко ја се-
би не до пу шта ни ка кве гра ни це у сли ка њу, пре у ве ли ча ва њу, 
ком би но ва њу, мон ти ра њу, мо же ли она да до сег не чуд но ва-
тост при ро де и још мо же ли до сти ћи наш чи сти ра зум. На 
ово ре тор ско пи та ње Ни ко лај Ве ли ми ро вић од го ва ра, иа ко 
се од го вор не оче ку је, од рич ним од го во ром — јер ум не до се-
же ни до кле са ма ма шта, а ка мо ли при ро да.

Ра зум би мо гао сво јим ис пи ти ва њи ма до ћи до јед не со-
лид не ми сли о це ли ни. И он опре зно про на ла зи ста зе, гра ни-
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чи, раз гра ни ча ва, по ста вља бе ле ге и ку ле све ти ље, и јед но га 
да на сав свој труд уни шта ва јед ним по те зом ста вља ју ћи све 
до та да ура ђе но под нож на ше соп стве не кри ти ке.

При ро да је по е зи ја. Све што по сто ји ка ко по сто ји је сте са-
вр ше на по е зи ја јед ног са вр ше ног по е те. То је ми сао Ње го ше ва:

„Све ди во те не ба и не бе сах,
све што цви је та лу чам све ште ни јем,
ми ро ви ли ал’ умо ви би ли,
све пре ле сти смрт не и бе смрт не –
што је ску па ово све ко ли ко
до оп ште га оца по е зи ја?“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 34)

Ни ко лај за кљу чу је да је у свом ле ту кроз ва си о ну за сво јим све-
тлим пу то во ђом, Ње гош ви део ње ног Твор ца где је: 

„... тво ри тељ ном за њат по е зи јом. (...) Бог пе ва – да кле ства-
ра и обрат но. Бог ства ра свет као пе сник што са ста вља пе сме. 
Де ла ње Бо жи је то је по е зи ја, де ло Бо жи је то је пе сма – не јед-
на пе сма, но све и јед на. (...) На овој пе сми Тво рац ра ди веч но 
и у њој ужи ва веч но. Па ипак, та пе сма ни је не до вр ше на; на-
про тив, она је увек до вр ше на и са вр ше на; дух је њен увек не-
из мен љив, јер то је дух са вр ше не по е зи је, фор ма ње на је увек 
дру га, увек но ва, но јед но је у тој фор ми по сто ја но, и то је са-
вр шен ство ње но у сва ком мо мен ту.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 35)

Ни је ла ко опи са ти са вр шен ство Бо жи је и до ка за ти и по ка-
за ти да је оно за пра во баш та кво. Али ве ли ком бе сед ни ку, 
Но вим Зла то у стом, на дах ну тим Ње го ше вом по е зи јом, то и 
успе ва: „Бо жан ска по е зи ја об у хва та све и об на вља све. На 
кри стал ном ша то ру, ко ји пре кри ва ше не бе сну сфе ру, ука за-
ла се на шем пе сни ку из ва ја на:

„све мо гу ћа по е зи ја Твор ца,
окру же на кру ном тво ре ни ја.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 35)
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Ту ви ди мо успе шно при ка за но, осли ка но по ет ски, оства ре но 
ства ра ње Бо жи је. Вла ди ка Ни ко лај из но си сле де ће по ре ђе ње: 
на уч ник по сма тра из да љи не при ро ду и опи су је, пе сник ста је 
ра ме уз ра ме са ства ра ју ћим си ла ма и сам с њи ма де ла. На уч-
ник је хла дан, тре звен, не по вер љив, че сто ци ни чан, а пе сник 
је по лу бог, де ми јург ко ји ства ра или кроз ко га Бог ства ра. Пе-
сник је нат чо век (ов де Ни ко лај Ве ли ми ро вић на во ди или ис-
ка зу је Ни че ов из раз, са ко јим ће на ту те му ка сни је и по ле ми-
са ти) ко ји је лу да у очи ма обич ног све та, јер оби чан свет не 
ми сли о зве зда ма, но о хле бу. Раз ли ка је огром на. Отуд ни-
је ни чу до што је оби чан свет с пе сни ком не по мир љив. Па 
отуд и гнев вла ди ке –пе сни ка пре ма бу да ла ма, а то је јед на ја-
ка стран ка у све ту, у чи јим су очи ма пе сни ци лу де:

„Бу да ла ма кад би вје ро ва ли
По е те су по ко ље ње лу до.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 36)

Сле ди мо жда и нај ве ћа мо гу ћа по хва ла по е зи ји и пе сни ци ма: 

„По е те ни су јед но лу до по ко ље ње, но по сла ни ци Бо жи ји ко ји с 
Бо гом оп ште, ко ји су бли же Бо га и чу де ствах, ко ји су да се из ра-
зи мо јед ним ста рим до брим, но не ма ло дис кре ди то ва ним из ра-
зом, по сред ни ци из ме ђу Бо га и љу ди.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 37)

По е та ма и кроз по е те го во ри Бог. Бо жан ске тај не, тај не при-
ро де и на шег жи во та, Бог по ми шље њу обо ји це вла ди ка от-
кри ва са мо по е та ма. За и ста ве ли ка и нео че ки ва на за јед ног 
мо на ха, те о ло га, ово ли ка ода по е зи ји. Пи та мо се да ли га је на 
то под ста кла са мо по е зи ја вла ди ке Ње го ша:

„Све мо гућ ство све том тај ном шап ти
са мо ду ши пла ме на по е те.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 37)

Сле ди, ипак, раз ја шње ње и у ми шље њу Вла ди ке Ни ко ла ја, и 
у ми шље њу Вла ди ке Ње го ша, ка да Ње гош сма њу је број пе-
сни ка на број пла ме них, за кљу чу ју ћи да је овај број вр ло ма-
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ли. Од Хо ме ра до Мил то на не ма их мно го; од Мил то на до 
Ње го ша, не што ви ше, јер је и свет ски гр мен по стао ве ћи.

Дух по е те је са Олим па, ако је то Ге те, или из Тар та ра ако 
је Ле о пар ди, или Де Ви њи, или под пла вим не бом у Ара би ји. 
Уо ча ва мо ве ли ки ко смо по ли ти зам Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
на су прот оче ки ва ном дог ма ти зму. Пи та мо се да ли га је по е-
зи ја Ње го ше ва под ста кла на то.

Има пе сни ка и бла же них и не бла же них, за кљу чу је Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић. Глав но је да има љу ди и пе сни ка и да ови 
по след њи нај бли же сто је твор цу све та, по што се и тво рац 
све та и пе сни ци за ни ма ју истим по слом, по е зи јом. Пе сни ци 
су ви ше од ства ри и љу ди „они су, да пе сни ци, а не са мо пе-
сме, они ства ра ју а ни су са мо ство ре ни. (...) Пе сни ци су је ди-
ни у ста њу да чи та ју је ро гли фе при ро де, они их је ди ни чи та ју 
и ви де да је при ро да пе сма. То на уч ни ци не мо гу (...) На уч ни-
ци ни су пе сни ци, но љу ди. А би ти чо век ни је ни шта осо би то, 
осо би то је би ти пе сник“ (Ве ли ми ро вић 1994, 39).

И са да је са свим ја сно да Вла ди ка Ни ко лај по ка зу је да је он 
са мо хтео да пред ста ви Ње го шев став, уду бив ши се у ње го ву 
ду шу, сро див ши се са њом, ка ко је у уво ду и обра зло жио: „Да 
Ње гош ово ли ко уз ди же пе сни ка над обич ним љу ди ма. То до-
ла зи од ње го вог схва та ња при ро де као по е зи је. Овим умет-
нич ким по и ма њем све та он је био сав на дах нут. То уо ста лом 
и је сте пра ва од ли ка пра во га пе сни ка, да при ро ду схва ти као 
умет ност. То оби чан чо век не ви ди“ (Ве ли ми ро вић 1994, 43).

Уз жи вот иде и све тлост. Све тлост је дру го чу до при ро-
де, ко је чи ни ле по. За Ње го ша је ле по та не раз двој на од све 
све тло сти као и од жи во та. „Он љу би све тлост свим ср цем 
сво јим, свом ду шом и свом сна гом сво јом. Сво је ве ли ко пе-
снич ко де ло на звао је он ‘Лу ча ми кро ко зма’. Кроз бес крај не 
про сто ре ње га во ди зра ка сјај на ог ња бе смрт но га“ (Ве ли ми-
ро вић 1994, 40). И она га до во ди:

„Ме ђу сун ца плам те ће свје то ве,
Што бо гат ством лу ча бе смрт ни јех
По та па ју про стор и ми ро ве“
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Но ње гов вид би ва све тло шћу по ра жен и он па да и за тва ра 
очи ру ка ма. На не бе сним рав ни на ма, он ви ди ре ку бе смр ћа 
њој су стру је ка’ про зрач не лу че (Ве ли ми ро вић 1994, 41). На 
сре ди ни тих рав ни на сто ји го ра о ко јој пе сник ве ли:

„А сва го ра ма са бри ли јант на;
И пре ли ве ње зи не свје тло сти,
Сви по гле ди и уо бра же ња,
У по њат ност не мо гу до ве сти.“

Ан ђе ли су оде ве ни сја јем. Њи хо ва ли ца бли ста ју. Њи хо во оде-
ло је све тлост, они се во зе ог ње ним ко ле сни ца ма. „Но сјај Бо га 
над ма ша ва сјај све га оста лог. Пре сто је Бо жи ји као стра шни по-
жар у но ћи, из ко га кроз обла ке од гу ста ди ма ро ји ма бе же искре, 
а ове искре ни шта дру го ни су до ми ри ја де сјај ни јех су на ца, ко ја 
ли ју све тлост у оп шир ну сфе ру“ (Ве ли ми ро вић 1994, 41).

Ту је цен тар оп шир ног ог ње ног оке а на из ко га се ре ка ма 
си па све тлост на све стра не. Ода тле Све мо гу ћи „за жи же по-
гле дом сва сви је тла ко ла у про сто ру“ (Ве ли ми ро вић 1994, 41).

Вла ди ка Ни ко лај ка же да ка да чо век ово чи та има ути сак, 
осе ћа и до жи вља ва да се на ла зи усред ко ло сал ног по жа ра, 
ко ји не пр жи али осве тља ва са та квом си ли ном да се очи за-
се ње не и пред со бом уо бра же не кри ју и скла па ју.

Ов де уо ча ва мо искре но ди вље ње Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа: 
„Ко ли ки ли је тај ва си он ски пла ме ни по жар мо рао би ти тек у 
ду ху ово га цр но гор ско га вла ди ке, ко ји је јед ним по гле дом опа-
си вао це лу ва си о ну из сво јих мр твих и мрач них бр да по сма-
трао ка ко би ће ври у лу че сјај не!“ (Ве ли ми ро вић 1994, 42).

Сле ди чуд но про ми шља ње, слич но се слич ном ра ду-
је. Ши ри на ми сли Вла ди ке Ни ко ла ја мо же да пра ти и ту ма-
чи Ње го ше ву спо зна ју и раз ми шља ње да би се мно ги ко ји др-
же до ути ца ја око ли не на пе сни ка по ко ле ба ли кад би до шли 
у Ње го шев за ви чај, ако би зна ли срп ски и про чи та ли ње го ву 
по е зи ју. „Ни у ком слу ча ју Ње гош као пе сник ни је по стао, не-
го је ро ђен она ко као што је бор ни као. Ве ли ки вла ди ка је са-
мо ук. Ни је ли то пр ви па ра докс у ње го вом би ћу?“ Мно ги би 
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ре кли да то и ни је па ра докс у зе мљи где су нај у ва же ни ји љу-
ди за вре ме це ле јед не исто риј ске епо хе би ли са мо у ки, па по-
том: „Ра де од ра ста у зе мљи где на род ве ру је да ка мен ра сте и 
има гор ко ис ку ство да на том ка ме ну сем зми ја и ор ло ва ни-
шта до бро не ро ди; где се зе ле ни ло је два при ме ћу је. Па је Ра де 
ипак био пе сник ле по те и жи во та, са вр ше не ле по те и бе смрт-
ног жи во та при ро де“ (Ве ли ми ро вић 1994, 44).

Вла ди ка Ње гош, си ро ти кнез це тињ ски, ка ко ка же Вла ди ка 
Ни ко лај, жи ви окру жен ме ђу соб ним кла њем пле ме на, ин три-
га ма, шпи ју на жом, са мо во љом овог гор ког на ро да, ко ји би хтео 
да се зо ве на род, раз о ча ре њем у љу де, у иде а ле срп ства, сло вен-
ства, не из ле чи вом бо ле шћу: „Но, Ње гош је био и остао кроз 
сва ис ку ства пе сник све тло сти у ле по ти и ле по те у све тло сти. 
Све вар вар ске по год бе ње го вог жи во та ни су би ле у ста њу да 
уна ка зе ње го ву умет нич ку дис по зи ци ју. Он је се бе на звао вла-
да ром ме ђу вар ва ри ма и вар ва ри ном ме ђу вла да ри ма.

Слич но бе ду и ну у из го ре лој, мр твој пу сти њи, чи ји се по-
гле ди за мо ре ни до сад ном мо но то ни јом, оти ма ју у ви си не, тра-
же ћи и на ла зе ћи нај ве ће за до вољ ство у по сма тра њу зве зда ног 
не ба, и овај кнез – епи скоп, овај нај чуд ни ји кнез и нај чуд ни-
ји епи скоп по Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, че сто је бе жао из сво је 
мрач не пу сти ње, во ђен бе смрт ном зра ком сво га ума, у ви со ко 
цар ство све тло сти, где се од ма рао и на сла ђи вао по сма тра ју-
ћи „пре ласт ну Бо жи ју по е зи ју са чи ње ну из ми ли јар де све то-
ва оку па них и оде ве них у све тлост“ (Ве ли ми ро вић 1994, 46).

Са та кве, не сва ком смрт ном при сту пач не ви си не, на ша пла-
не та му се чи ни ла као јед но зр но пра ха, ње го ва си ро ма шна кне-
же ви на као је дан не зна мо ко ли ко пу та хи ља ди ти део то га зр на, а 
ње го ва го ле ма тр пље ња као кап во де ко ја кап не у огром ни по жар.

„Је ди но на тој зве зда ној ви си ни на ла зио је жи вот не во де овај 
жед ни умет ник, овај зе маљ ски му че ник, ко ји је за тим осна-
жен и окре пљен, спу штао се на ову не нај сјај ни ју пла не ту, и 
још не на нај бла го дат ни ју тач ку ње ну да де ли прав ду кр ва-
вим гор шта ци ма и спре ми прах и оло во за бор бу са ти ра ни-
ма њи хо ве гро зне сло бо де.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 46)
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2.2. На лич је при ро де

Вла ди ка Ни ко лај као успе шан ре то ри чар ће, увод ну кон ста-
та ци ју да је при ро да са ма ле по та, од мах и де ман то ва ти на во-
де ћи ми сао да тре ба ви де ти и ње но дру го, Ја со но во ли це, ње-
но на лич је: „У цвет но ме ло ну при ро де, ко ја се она ко за но сно 
бли ста у жи во ту и сја ју, ца ру је не пре ста ни рат, ве чи ти, не-
штед ни, кр ва ви рат“ (Ве ли ми ро вић 1994, 48). Очи глед но је да 
се обо ји ца вла ди ка у ово ме сла жу и да су и је дан и дру ги ис-
ку си ли, на ро чи то оно на лич је при ро де, где на сва ком цен ти-
ме тру има мо ду е ле, ра то ве, рат не ус кли ке, са мрт не роп це, ур-
не бе се по бед ни ка, ре жа ње глад не не мо ћи, пла шљи ве ва па је 
при ро де. Сва при ро да је под оруж јем и при прем на за бор-
бу. Вр ло сло бод но, вр ло искре но, жи вот но, до стој но ве ли ких 
ум ни ка ис ка за но је са гле да ва ње вас це ле при ро де, мо жда до-
зво ље но и мо гу ће са мо у мла дим го ди на ма, у ко ји ма су би ли 
обо ји ца вла ди ка, са ва тре ном искре но шћу.

И по Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу не ма не ви них. Ко год уче-
ству је у жи во ту, уче ству је и у ра ту. Где он ту ви ди ре ше ње? 
Сви до би ја ју оруж је. Ра то ва ње се де ша ва из се кун да у се кунд. 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић вра ћа се на Ње го ша ко ји не ви ди са-
мо ону хар мо ни ју у при ро ди већ и бру тал ност, не сло гу, не бла-
жен ство и не ра зум ност, и за свет ка же „он је со став па кле не 
не сло ге“ (Ве ли ми ро вић 1994, 52). По том об ја шња ва Ње го ше-
ве сти хо ве о све ту у ком ра ту ју сви про тив свих и за кљу чу-
је: „Свак ра ту је не то ли ко из мр жње пре ма дру го ме ко ли ко из 
љу ба ви пре ма се би. Ни ко не ра ту је ра ди ра та, на про тив сви 
мр зе рат, но ра ди пле на; јер пле ном се илу зор но и мо мен тал-
но за до во ља ва ну жда и не до вољ ство“ (Ве ли ми ро вић 1994, 53).

По том Ни ко лај Ве ли ми ро вић па ра фра зи ра ве о ма зна ча-
јан го вор и став Игу ма на Сте фа на ко ји у се би но си ма кро ко-
змич ну сце ну:

„У овом све ту је ужа сна те ско ба, те скоб но је ду ши у те лу, те-
скоб но мо ру ме ђу бре го ви ма, сте шње ни су ве тро ви ве тро ви ма 
и на ро ди на ро ди ма, сте шњен је чо век чо ве ком, вол на вол ном, 
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зи ма то пли ном, ни ко се не осе ћа ко мот ним ни сло бод ним, већ 
ва здан сте шњен ти ра ни сан. И са ми ти ра ни осе ћа ју се не сло-
бод ни и ти ра ни са ни сво јим ну жда ма и не до вољ стви ма:
‘Сви јет је овај ти ран ти ра ни ну,
А ка мо ли ду ши бла го род ној’.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 54)

Пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу људ ска ство ре ња се, ипак, 
при вик ну на тр пље ња, на ма ња, сно шљи ви ја зла, на ла зе ћи 
жа ло сно за до вољ ство у то ме, што их ве ћа тр пље ња, ве ћа зла, 
че сто ми мо и ђу: „Зло се тр пи од стра ха го ре га. (...) И смрт се 
не би с та квим ужа сом оче ки ва ла ка да би се зна ло да је она 
ма ње зло од жи во та. Но, не из ве сност спа да у нај ве ћа зла“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 56).

Вла ди ка Ни ко лај је по мир љив и бла го на клон пре ма ма-
кро ко змич ним спо зна ја ма Игу ма на Сте фа на, јер је и сам 
мно го шта спо знао, и то ком сво јих сту ди ја, али и мо ли тве-
ном ка тар зом:

„Сви же ле, сви се на да ју сре ћи у овом жи во ту! Ка ква илу зи-
ја! Мир и за си ће ност и овај жи вот! Овај жи вот је не по мир-
љив са ми ром и за си ће но шћу (...) овај свет је глад ни рат! То 
је свет ну жде и не до вољ ства, свет сте шње ња и лу дих про ме-
на, у ко ме ни је и не мо же да бу де:
‘Ни ко сре ћан и ни ко до во љан,
Ни ко ми ран и ни ко спо ко јан’.“
(Ви је нац) (Ве ли ми ро вић 1994, 57)

Она див на на ша зе мља, из прет ход но на дах ну то оства ре ног 
по гла вља, ко ја се сва ки дан у но во све тло ру хо обла чи, у свом 
ши ро ком цвет ном ло ну, не ма ни јед ног жи вог кон чи ћа, ко ји 
би био не на ква шен су за ма и не за тро ван бо лом:

„На ша зе мља ма ти ми ли о нах
Си на јед ног не мож’ вјен чат сре ћом!“ 
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 57)
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Вла ди ка Ни ко лај са сми ре њем за кљу чу је да ми љу ди не мо-
же мо да за ми сли мо ка кав би по ре дак и за ко ни тре ба ло да 
вла да ју, јер пре ма по сто је ћем ста њу ства ри, при ро да не ће 
мир и за си ће ност, при ро да хо ће рат. Јер са мо ра том она се 
об на вља и са мо бор бом се одр жа ва ње на ве чи та мла дост и 
ле по та. Има, исти на, до ста срећ них тре ну та ка у жи во ту, али 
по том до ла зи оно што по мра чи те срећ не мо мен те: 

„Ча шу ме да још ни ко не по пи,
Што је ча шом жу чи не за гр чи.“
(Ви је нац) (Ве ли ми ро вић 1994, 58)

И та ко ми жи ви мо у ве чи тим про ме на ма, је дан исти дан не 
из ла зи по но во, јед ном из го во ре на реч не вра ћа се, док смо 
треп ну ли, при ро да се пре о бу кла. Ни ко лај Ве ли ми ро вић на-
во ди за па жа ња нај пре Хе ра кли та, за тим Во ји сла ва Или ћа, па 
по том и са мог Вла ди ке Ње го ша:

„Сва су ство ре ња пу на же ља, и оту да пу на му ке и стра да ња. 
Сва она сте њу под те ре том ужа сног са зна ња да је осло бо ђе-
ње од тих же ља са мо у смр ти. Но пред овом ди ле мом сва она 
прет по ста вља ју жи ве ти, ма и на кр сту же ља, не го ли умре ти, 
ма их у смр ти и сло бо да че ка ла, сва она ви ше во ле жи во роп-
ство не го ли мр тву сло бо ду.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 60)

Вла ди ка Ње гош сву ту тра ге ди ју из ра жа ва не по гре ши во 
успе шно са не ко ли ко ре чи: „Зе мља сте ње, а не бе са ћу те.“ 
Вла ди ка Ни ко лај то ова ко по ја шња ва:

„Ње гош је мо гао осе ћа ти оно што це ла зе мља осе ћа, он је мо-
гао би ти ре пре зент сва ко га бо ла. Он је тр пео сил но због тр-
пље ња сви ју ство ре ња. Ње га ни је бо ле ла са мо ње го ва ну жда 
и ње го во не за до вољ ство, но исто та ко и ну жде и не за до вољ-
ства сви ју зе маљ ских ство ре ња. Све уз да хе око се бе он је чуо 
и раз у мео, он је чуо сте ња ње це ле пла не те на ше, но ни је чуо 
од го вор не ба на то.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 65)
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Искре но, ва тре но Све ти Вла ди ка Ни ко лај све до чи о Лов ћен-
ском Тај но вид цу, и те шко је од го нет ну ти за кљу чак обе ју вла-
ди ка, за што и ка ко то не бо ћу ти, све до тле док је дан онај о 
ко ме се пи ше, и онај ко ји о ње му пи ше, не раз ја сне на ста-
нак зе мље по Бо жи јем до пу ште њу, и чо ве ков жи вот на зе-
мљи, по сле па да, по сле пре ег зи стен ци је.

2.3. Чо век у при ро ди

Ни ко лај Ве ли ми ро вић, док тор те о ло ги је и док тор фи ло со-
фи је, обра зла же Ње го ше ву тврд њу ко ји ка же за во љу да је 
она ак тив на и пре ак тив но сти чу ла. Она је, по ње му, ве чи то 
буд на и ве чи то жељ на, она ле ти стал но на кри ли ма не по сто-
ја но сти, а чо век же ли ми ра и по сто ја но сти. Ме ђу тим, он не-
у мор но ле ти за сво јом не мир ном, кри ла том во љом.

„Он ви ди две мо ћи у се би, јед ну дру гој про тив не ко је га ву-
ку не ми ло срд но на две стра не, две во ље, или ка ко би ре као 
Апо стол Па вле, два за ко на. Јед на је во ља на ви ше, дру га је во-
ља на ни же. (...) Сле до ва ти во љи на ви ше те же је, но чо ве ка 
до стој ни је, сле до ва ти во љи на ни же, лак ше је но то чо ве ка 
ни же ско та ста вља.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 66)

Ако ува жа ва ка те го рич ки им пе ра тив као је дан је ди ни ис-
пра ван пра вац, чо век ће ићи као Дон Ки хот, без об зи ра на 
ку ле, твр ђа ве, ве тре ња че, а дру ги во ђен дру гом иглом ком па-
са, Сан чо Пан са ићи ће са мо да оби ђе сва ку пре пре ку. Жи вот 
је пре ви ше ком пли ко ван да би се во ди ли јед ним ка те го рич-
ким им пе ра ти вом, не пре кло ним на че лом.

Ни ко лај Ве ли ми ро вић се пи та: ако чо век и жи ви по том 
ка но ну да се жр тву је, да ли га бар у том слу ча ју пра ти сре-
ћа. Мно ги учи те љи су се тру ди ли да до ка жу ка ко је жи ве ти 
стро го мо рал но јед на ко са жи ве ти срећ но. „Но Ње гош се ни-
је мо гао ис ку ством убе ди ти да су ју на ци у мо ра лу нео п ход-
но љу бим ци сре ће. На про тив, он је се уве рио, да: ви те за су-
сто пи це тра ги че ски ко нац пра ти (Ви је нац). Као да овај свет 
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ко ји и ти ра не ти ра ни ше, уто ли ко то ви ше чи ни бла го род ним 
ду ша ма. Ове бла го род не ду ше, баш за то што су бла го род не, 
ис ка пљу ју ча шу отро ва овог све та. Тим све тим, му че нич ким, 
стра да лим ду ша ма, стра да ње је та ко осве шта но, да је оно по-
ста ло до бро де тељ ве ре: Стра да ње је кр ста до бро де тељ (Ви-
је нац)“ (Ве ли ми ро вић 1994, 69).

Према ту ма че њу Вла ди ке Ни ко ла ја, у три слу ча ја чо век се 
осе ћа ду бо ко не срећ ним. У пр вом, што се по во ди сво јим ма лим 
стра сти ма. У дру гом, што га му чи сум ња или спу та ва не моћ, да 
би сле до вао мо рал ној ди рек ти ви. У тре ћем, што у сво јој до бро-
де те љи мо ра да стра да од сво је не ра зум не и гре шне око ли не. 

Не моћ во ље, по ње му, твр до ве зу је чо ве ка за зе мљу и не да 
му да ле ти у ви си не, за ко ји ма он жу ди. Оту да је ду ша људ-
ска увек ис пу ње на ту гом и жа ло шћу. За тим Вла ди ка Ни ко лај 
ци ти ра Ње го ше ве сти хо ве као по твр ду прет ход но ре че ног:

„У чој ка је је дан храм во здвиг нут,
зла оби тељ ту ге и жа ло сти;

(...)
Не срет њи га из ни шта ства ра ју,
Ра ди смрт не ту жне ар мо ни је“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 69)

Са да Ни ко лај Ве ли ми ро вић из ри че сво је искре но оду ше вље-
ње и ја сно при зна ва ње та лен та и му дро сти Вла ди ке Ње го ша, 
по е те и ми сли о ца: „Те шко је не за др жа ти се на овим ве ли чан-
стве ним сти хо ви ма, они вре де ко ли ко јед на це ла збир ка сти-
хо ва, ка кве се у на шем вре ме ну за до бре сма тра ју; они вре-
де и ко ли ко цео је дан фи ло соф ски пе си ми стич ки си стем; да, 
јер ова ко зби је ни и моћ ни, ка кви су они из ра жа ва ју це лу јед-
ну збир ку, цео је дан си стем ве ли ких осе ћа ја и ве ли ких ми сли.

И на из не на ђе ње оних ко ји су још у сум њи, на ко ји сту-
пањ ве ли чи не Ње го ша да ста ве, мо ра мо ов де на по ме ну ти 
ми шље ње Вла ди ке Ни ко ла ја да ова квих стро фа по ра жа-
ва ју ћих сво јом ле по том и су блим но шћу има мно го у Лу-
чи ми кро ко зма.
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Но, Вла ди ка Ни ко лај ка же да оста вља кри ти ку кри ти ча-
ри ма, а он же ли да тра га за не бла жен ством људ ским, ко јем је 
из вор не моћ фи зич ка, не моћ мо рал на, а и не моћ ум на.

У чо ве ку је ду хов на не моћ ва зда би ла при сут на, му че ћи га 
као те жак и је зо вит сан. Ње гош је осе ћао сил но стра да ње код 
свих смрт них, и у се би ис ку сио. По Вла ди ци Ни ко ла ју оно је на-
шло из ра за у ње го вим нај моћ ни јим сти хо ви ма. Уза луд је тра-
жио уте ху у свом стра да њу, му дра ци ово га све та на ње го ву же-
љу од го ва ра ли су сво јом ве ли ком же љом за истим са зна њем:

„С вни ма ни јем сам зе маљ ске му дра це
во пра ша во о суд би чо вје ка
о зва ни ју ње го вом пред Бо гом.“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 71)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић об ја шња ва пи та ња Ње го ше ва, да ли 
ду ша при ма ов де оба за ча ти ја и да ли му је ов де дво стру ка ко-
лев ка. По ја сни ће и Ње го ше ва пи та ња, да ли су му ду ша и те-
ло из слу чај но уоб ли че не пра ши не, или му је те ле сно за че ће у 
зе маљ ској ко лев ци, а ду хов но у не кој дру гој све тлој нео бич-
ној сфе ри. По ку ша ће та ко ђе да про ту ма чи да ли је чо век на 
зе мљи ра ди ка зне или не ка кве ху де на гра де: 

„Ах, ово је нај ви ша та ји на,
и ду хов не нај стра шни је бу ре,
ово га су у гро бу кљу че ви.“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 72)

Јед ним ге ни јал ним по те зом ис та као је Ње гош глав не фи ло-
соф ско-те о ло шке пре ди спо зи ци је у по гле ду чо ве ко ве суд би-
не, од но се ћи се пре ма њи ма као што се од но сио пре ма ка-
те дра ли Св. Пе тра у Ри му, при ме ћу је Вла ди ка Ни ко лај, као 
пре ма на ту рал ним тво ре ви на ма ма ле не сна ге људ ске. Као 
што је Бог за ње га та ко ве ли ки, да га је дан ру ко твор ни храм, 
ма и нај ви ши, ма и нај ве ћи, не мо же об у хва ти ти, та ко је тај-
на на шег би ћа то ли ко ве ли ка, да је ни јед на ми са о на гра ђе-
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ви на не мо же сву у се бе при ми ти и осве тли ти, ми слио је 
Вла ди ка Ње гош.

За сва твр ђе ња му дра ца о по ло жа ју чо ве ка у овом све ту, 
он има са мо је дан бол ни уз ди сај. Овим уз да хом из ра же на је 
ње го ва сум ња у сва та, исто то ли ко не си гур на, ко ли ко и сме-
ла твр ђе ња, и ње го во те шко стра да ње од пе чал не тај не жи-
во та. Сум ња пе сни ка иде до аг но сти ци зма: „Ово га су у гро бу 
кљу че ви“ (Ве ли ми ро вић 1994, 74).

Ову сум њу про ја вљу је пе сник исто та ко из ра зи то у по гле-
ду са зна ња, спо ља шњег све та, као и у по гле ду људ ске суд бе. 
Игу ман Сте фан се пи та:

„Је л’ исти на е ово ова ко,
ал’ нас очи соп стве не ва ра ју?“
(Ви је нац) (Ве ли ми ро вић 1994, 74)

Вла ди ка Ни ко лај се пи та по сто је ли ства ри ка ко их ми опа жа-
мо и са зна је мо, или нас је при ро да снаб де ла чу ли ма не са вр ше-
ним, ко ја су нам до вољ на са мо за жи вот и за при бли жно ори-
јен ти са ње у ње му. По том се пи та: по сто је ли ства ри уоп ште? Да 
ли су оне сна људ ско га ђе ца, ал’ оче ви? (Ви је нац) Да ли је дан ре а-
лан свет да је са др жи ну на шем ду ху или наш дух ра ђа, про јек ту-
је, је дан при ви дан, ире а лан свет? Ни је ли чо век ни шта дру го, до 
твар ца јед на те је зе мља ва ра? (Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 74).

Игу ман Сте фан на зи ва са др жи ну све сти де гра ди ра ју ћим 
име ном сна. Ни ко лај Ве ли ми ро вић ми сли да је Ње гош на-
мер но хтео да пот це ни људ ско зна ње сти хо ви ма: сна људ ско-
га ђе ца, или оче ви (Ве ли ми ро вић 1994, 75). Сле ди ве о ма чу де-
сно, ин те ре сант но по ја шње ње Ње го ше ве ми сли, над ко јом се 
чо век за ми сли и со зер ца ва: „Чо век мо ра да се за ми сли пред 
овим сти хом, хтео, не хтео. То је јед на од оних фра за Ње го-
ше вих, пред ко ји ма чо век оста је нем, као пред јед ним из не-
над но отво ре ним ал пиј ским из гле дом. Чо век гле да и ди ви се 
и опет гле да и још ви ше се ди ви“ (Ве ли ми ро вић 1994, 75).

Сле ди по ја шње ње Вла ди ке Ни ко ла ја: „Овај син Цр не Го-
ре и цр них бр да, ко ји ни кад ни је до пи рао у фи ло зо фи ју, сем 
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у пе ри пе тич ким пре пир ка ма са Чу бром Чој ко ви ћем, про ни-
цао је до дна свих пи та ња, око ко јих се пре пи ру фи ло зо фи од 
пам ти ве ка“ (Ве ли ми ро вић 1994, 76). Јед ном док то ру фи ло со-
фи је и док то ру те о ло ги је, мла дом је ро мо на ху Ни ко ла ју Ве ли-
ми ро ви ћу је ово не сум њи во по зна то.

Са да Ни ко лај Ве ли ми ро вић раз ми шља о ре чи чу до, али и 
о на у ка ма ко је нам та чу да и от кри ва ју: „На уч ни ци по до зре-
ва ју пе сни ке због овог из ра за, они се бо је да се овим из ра зом 
њи хо ви ус пе си не ома ло ва жа ва ју! Ка ко? Ни су ли баш на уч-
ни ци от кри ли ви ше чу да у све ту, но пе сни ци и фи ло со фи и 
про ро ци укуп но? Ни је ли сва ко на уч но де ло збир и опис не-
ве ро ват них и не слу ће них чу да? И не осе ћа те ли ви, го спо до, 
да са сва ким но вим на уч ним от кри ћем свет по ста је за чо ве ка 
ве ће чу до?“ (Ве ли ми ро вић 1994, 76–77).

Ни ко лај Ве ли ми ро вић ка же, да ако је чо век бар је дан пут 
по чео да ми сли о се би, та да ће бр зо до ћи до раз у ме ва ња ових 
ре чи пе сни ко вих: 

„С точ ке сва ке по гле дај чо вје ка!
Ка ко хо ћеш су ди о чо ве ку,
Тај на чој ку чо век је нај ви ша.“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 77)

Вр сни ре то ри чар Вла ди ка Ни ко лај по но во по ста вља ре тор-
ска пи та ња на ко ја не оче ку је од го вор од чи та ла ца: пи та се 
шта је чо век и ко је он и по зи ва чи та о ца да раз ми сли о то ме да 
ли је мо гу ће да мир но про жи ви овај жи вот а да се не до так не 
овог пи та ња као ва тре. Но, ако се и чи та лац сла же са Па ска-
лом и Ње го шем — да је људ ско до сто јан ство у ми сли, он да не 
тре ба да на пу шта ни за тре ну так ово пи та ње, јер је оно до сто-
јан ство на ше ми сли, као што је ова ми сао на ше до сто јан ство.

Вла ди ка Ни ко лај ка же да се си ро ма шни мла ди кнез са це-
тињ ског по ља, ко ји се по ле по ти и му дро сти мо гао рав на ти 
са нај леп шим и нај му дри јим у све ту, осе ћао и уби тач но уса-
мље ним. Он је се бе ви део на ви си ни из ме ђу ко је и не ба ни-
је би ло по сред ни ка сем ћу дљи ве сти хи је. Над њи ме Вла ди ка 
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Ни ко лај ви ди са мо ћу дљи во не бо, а под њим не ра зу ме ва ње и 
не бла жен ство. То је био ње гов вла да лач ки ор нат, под ко јим је 
он ко ра чао кроз жи вот као пут ник кроз пу сти њу, као: „си рак 
ту жни без ниг ђе ни ко га“ (Ви је нац).

У овом одељ ку Вла ди ка Ни ко лај иде да ље и од Ње го ша, 
као са вр ше ни ум ни чи та лац, ко ји у ту ма че њу сво јим све до-
че њем над ра ста и са мог ау то ра ста па ју ћи се са ми шљу и ду-
шом Ње го ше вом.

Мно штво са о се ћај но сти, удво је но сти ми сли, нај ду бљег 
раз у ме ва ња два ју вла ди ка очи глед но је. У це лој сту ди ји ја сно 
се ви ди да је Вла ди ка Ни ко лај ус пео да уђе у Ње го ше ву ду шу 
и да са њом и ње го вим умом от па ти и од жи ви ње го ве ми сли 
и ње гов жи вот ка ко је у увод ни ку и обе ћао.

2.4. Из гу бље ни рај

У под на сло ву овог по гла вља Ни ко лај Ве ли ми ро вић нам на-
го ве шта ва да ће Ње го ше ву Лу чу ту ма чи ти по ре де ћи је са 
Мил то но вим Из гу бље ним ра јем, као и са Све тим Пи смом.

За прет ход на сво ја из ла га ња у овој књи зи, Ни ко лај ка же 
да Ње го ша та ко ту ма че ног мо гу чи та о ци по гре шно схва ти-
ти, гле да ју ћи га сва ко из сво је пер спек ти ве. Је дан ће га убра-
ја ти у ар ти сте... Дру ги у пе си ми стич ке фи ло со фе... Тре ћи му 
не мо же опро сти ти кон тра ин ди ка ци је, че твр ти би по сум њао 
у успе шност ње го ве ре ли ги је, ко ја би се ба зи ра ла на скеп тич-
ким или аг но стич ким на зо ри ма, пе ти би би ли раз о ча ра ни 
ако би он био са мо оду ше вљен при ро дом и уви део бе сми сле-
ност зе маљ ског жи во та упи тав ши се не до спе ва ју ли до тле и 
ца ри ни ци и гре шни ци. Но ни је дан овај суд не ће се од но си ти 
на це ло га Ње го ша, но са мо на је дан део ње га.

Ње гош има ви ше да ка же, не го што мо же да из ра зи, по 
Вла ди ци Ни ко ла ју па ипак то мо же као ма кар ко, да из ра-
зи све ни јан се, да кон тра сте див но раз гра ни чи и ока рак те ри-
ше, и све тлост и мрак, и мла дост и ста рост, и ле по ту и ру го-
бу, и ра дост и бол. Но, оно што му ства ра му ку у ду ху је оно 
што он не мо же да из ра зи ка ко би же лео. По Вла ди ци Ни ко-
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ла ју, то је од нос свих де ло ва, свих по је ди но сти, свих кон тра-
ста, јед ном реч ју це ли ну жи во та у хар мо ни ји.

И Вла ди ка Ни ко лај за кљу чу је хра бро као и Вла ди ка Ње-
гош: „Ко ли ко се год Бо жан ско на дах ну ће осе ћа на ли цу при-
ро де то ли ко се исто осе ћа де мон ски дух на ње ном на лич ју. 
Над ле пим ли цем ње ним из гле да да се над но си дух Бо жи-
ји, над ње ним кр ва вим, рат ним на ли чи јем дух ха о тич ни, де-
мон ски. Ути цај ова два су прот на ду ха ди ви ног и де мон ског, 
нај и зра зи ти је се ис по ља ва на чо ве ку. Кул ми на ци ју јед ног и 
дру гог на зе мљи пред ста вља чо век“ (Ве ли ми ро вић 1994, 87).

Ње го шу из гле да да зе мља је ди на ре ме ти хар мо ни ју оста-
лих ко ла у про сто ру, или дру га чи је ре че но из гле да да је је-
ди но на њој хар мо ни ја по ре ме ће на. Хар мо ни ја на зе мљи ни-
је, по Вла ди ци Ни ко ла ју, за Вла ди ку Ње го ша дис хар мо ни ја, 
но хар мо ни ја на ро чи те вр сте, раз ли чи те од хар мо ни је дру-
гих све то ва. 

Ка да би знао од го вор от ку да је то та ко до шло, по Вла ди ци 
Ни ко ла ју, Ње гош би на шао да ту тач ку, са ко је би се сли ка зе маљ-
ске дра ме тач но мо гла ви де ти и пра вил но оце ни ти. „Ње гош за 
ко га је Бог све тлост, при ста јао је уз овај дру ги од го вор, да је на-
и ме дис хар мо ни ја зе маљ ског жи во та про у зро ко ва на чо ве чи јом 
во љом. Чо век је сво је вољ но учи нио грех про тив Бо жан ског ре-
да ства ри или, што је исто, про тив Бо га“ (Ве ли ми ро вић 1994, 88).

И са да сле ди вр ло бит но, од свих раз ли чи то ту ма че ње, 
раз ја шње ње би блиј ских стра ни ца о Ада мо вом гре ху, ко ји је 
он учи нио као чо век.

„Но, не ова кав ма ле ни и сла бо моћ ни чо век ка кав је он сад 
на зе мљи, и не у овом зе маљ ском жи во ту, но бе смрт ни и 
моћ ни ње гов пре дак, чо век – ан ђео, у пре ег зи стен ци ји, тј. 
у вре ме ну пре ство ре ња зе мље. За свој пре ступ чо век је из-
гнан из свог пр во бит ног бла же ног жи ли шта за вра та чу де-
ствах и ба чен у јед ну ју дол пла чев ну, где у смрт ном те лу и 
огра ни че ном ду ху има да из др жи не ду го, но за то стра шно 
су жан ство, из ко га се по но во вра ћа у сво ју пр ву, бе смрт ну и 
слав ну ег зи стен ци ју.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 88)
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О овој пред и гри зе маљ ске дра ме, ја сно је и Вла ди ци Ни ко ла-
ју, мо гу ће је го во ри ти са мо је зи ком ве ли ког ен ту зи ја зма, ко-
ји је за обич не, у овом жи во ту су ви ше одо ма ће не љу де са вр-
ше но не појм љив. По треб но је иза ћи из се бе, би ти ван се бе, 
па мо ћи ви де ти оно што оби чан чо век не ви ди. Сле ди све до-
чан ство о све то сти Ње го ше вој рав но а по стол ној, ко ја се гра-
ди вр ло по сте пе но, по не кад и не спрет но, али Вла ди ка Ни ко-
лај до ла зи до вр ло озбиљ ног твр ђе ња:

„По треб но је до жи ве ти ор феј ско-ди о ни си јев ски транс при 
ко ме се чо век са Бо жан ством сје ди њу је, или апо ка лип тич ки 
сан, у ко ме се от кри ва ју над зе маљ ске ства ри или има ти моћ 
го во ри ти је зи ке, ко ју су има ли уче ни ци Хри сто ви, или моћ 
пре не ти се и до тре ћег не ба као апо стол Па вле, и ви де ти рај 
и чу ти не ис ка за не ре чи (2. Кор. 12, 1–5), или мо ћи спу сти ти се 
у Ад као Хо мер и Дан те.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 89)

Да ли је ова квим по чет ком и свр шет ком ре че ни це Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић хтео да за ва ра не ве штог чи та о ца, да не спо-
зна, ко ли ко је зна чај не и ва жне ми сли он из ре као о све то сти 
Вла ди ке Ње го ша, рав на ју ћи га са уче ни ци ма Хри сто вим и са 
са мим апо сто лом Па влом. Све стан ве ли ких све до че ња ко је 
је као млад је ро мо нах из ре као, Ни ко лај као да те жи да сво-
је ја сне од ред ни це убла жи, при кри је ме ђу ре до ве, вра тив ши 
се на го во ре ње о Вла ди ци Ње го шу као о да ро ви том пе сни ку: 
„Ко мо же опи са ти пе снич ки ен ту зи ја зам ко ји је мла дог Пе-
тра II Пе тро ви ћа пре нео у бе смрт ни свет и про пу тио ње го-
вој Лу чи ми кро ко зма кроз та јан стве не не бе сне сфе ре, ку па-
не у све тло сти бла жен ства, ко је је Адам мо рао на пу сти ти?“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 88).

Вла ди ка Ни ко лај овом сво јом искре ном упи та но шћу ка же 
да то и не мо же ни ко од љу ди, ту ма ча Ње го ше вог де ла, и за си-
гур но да ни је да ле ко од исти не, и да он као и дру ги мо же иза-
бра ти дру ги при ступ: „Ми ће мо се ра ди је по ду хва ти ти, да пред-
ста ви мо чи та о цу, шта је тај ве ли ки ен ту зи ја зам на шем пе сни ку 
от крио не го ли да опи су је мо из вор и су шти ну то га ен ту зи ја зма 
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ко ји се у исто ри ји ве ли ких љу ди мо гао ва зда лак ше кон ста то ва-
ти, но опи са ти и обра зло жи ти“ (Ве ли ми ро вић 1994, 89).

Ни ко лај Ве ли ми ро вић за кљу чу је да је Ње гош усво јио ве-
ру у гре хов ни пад чо ве ка, ко ја је ста ра мал те не ко ли ко и чо ве-
чан ство. Ту сво ју ве ру, са од го во ром на пи та ње о дис хар мо-
ни ји на зе мљи из ра зио је Ње гош ен ту зи ја стич ким ог ње ним 
је зи ком у сво јој Лу чи ми кро ко зми. Сле ди по ре ђе ње нај и зра-
зи ти јих све до че ња и ту ма че ња о ства ра њу све та, по Вла ди ци 
Ни ко ла ју – Би бли је, Мил то на и Ње го ша.

Би бли ја све до чи:

1. да је ства ра ње чо ве ка сле до ва ло не по сред но оста лом ства-
ра њу све та; 

2. да је зе мља ство ре на за бла жен ство чо ве ка и оста лих ство-
ре них би ћа на њој;

3. да је пад чо ве ка из бла жен ства у не бла жен ство сле до вао 
гре ху, га же њу јед не за по ве сти Бо жи је од стра не пра ро ди-
те ља људ ског ро да;

4. да је услед чо ве ко вог гре ха, зе мља по ста ла оби та ли ште не бла-
жен ства, ка ко за чо ве ка, та ко и за сва ство ре ња на њој. (Да-
кле чо век ство рен по след њег да на ства ра ња све та због па да у 
грех, па да у не бла жен ство као и це ла зе мља ко ја је због истог 
по ста ла оби та ли ште не бла жен ства за све ство ре но на њој).

Мил тон (Mil ton 1989а, 1989б) се углав ном др жи Би бли је, од-
сту па са мо у пр ве две тач ке. По ње му је ства ра ње чо ве ка са 
ње го вим ви дљи вим све том до шло по сле ду гог бла же ног жи-
во та јед ног ви шег све та, ко ји је био уз му ћен, ус ко ле бан ре-
вол том Са та не. По бе ђен Си ном Бо жи јим, Са та на би ва са 
сво јом вој ском ан ђе ла ба чен у Ад, и тек по том да би на док-
на дио гу би так у не бе ским жи те љи ма, да би број обо жа ва ла-
ца по пу нио ство ри Бог овај свет, не са мо Зе мљу, већ цео пла-
не тар ни Сун чев си стем.

Ње гош у свим тач ка ма ни је са гла сан ни Мил то ну ни Би-
бли ји. Сла же се, ипак, да је чо век пао из пр во бит ног бла же ног 
ста ња у не бла же но и то због из ве сног пра де ла, пра не де ла свог 
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пра ро ди те ља. Сво јим три ма ми сли ма, по Вла ди ци Ни ко ла ју, 
Ње гош од сту па од би блиј ско-мил то нов ских по гле да и то:

1. Чо век Адам ни је ство рен по сле, но да ле ко пре ства ра ња Зе-
мље. Он је жи вео на не бу као бе смрт ни дух, као ан ђео, по чи-
ну мла ђи од Ми ха и ла, Га ври ла и Са та не, но ипак као вој во да 
јед ног мно го број ног ле ги о на ан ђе ла.

Ка да је Са та на по ди гао бу ну про тив Бо га, да би га при мо рао 
на по де лу вла сти, Адам му се при дру жио за нет овим пла ном и 
обе ћа њем да ће би ти пр ви до ње га. Вр ло не де ли кат ну уло гу од-
и грао је пра о тац људ ског ро да у овој пред свет ској дра ми. Уз име 
от пад ни ка и бун тов ни ка он је бр зо за слу жио и име из дај ни ка. У 
тре ћи дан стра шне бор бе ка да се она има ла ре ши ти, Адам, по-
моћ ник Са та нин, за пла шен јед ним сном, од сту па са сво јим ле-
ги о ном. Са та на би ва по бе ђен и сур ван у мрач ни Тар тар.

2. Адам као бун тов ник ни је мо гао оста ти ме ђу ан ђе ли ма, ни-
ти пак ба чен са Са тан ском вој ском јер се по ка јао, и та ко Бог 
ства ра свет из ме ђу Не ба и Тар та ра, Зе мљу.

Бог ту пред ска зу је ужа сну суд би ну Ада ма и ње го вих ле-
ги о на, пред ви ђа ју ћи им те жак жи вот ко ји ће се за вр ша ва ти 
смр ћу. И још то да ће на де чо ве ко ве би ти за тро ва не сум њом. 
Мил тон не по ми ње бич сум ње. Об у че ни у те ло, Ада мо ви си-
но ви би ће ли ше ни спо ме на не ба и све га не бе сног, рај ског бла-
жен ства, „са мо јед на искра ума оста ви ће им се, ка ко би зна ли 
да Зе мља ни је њи хо ва пр во бит на ко лев ка и са мо јед на искра, 
ка ко не би зна ли где је та ко лев ка (...) Та ко ће она стра шна тро-
днев на бор ба из ме ђу Бо га и ње го вог су по ста та, бор ба из ме ђу 
прав де и не прав де оста ти за сваг да обе леж је чо ве ко ве ду ше.

3. Пре ег зи стен ци ја ду ша не спо ми ње се ни у Би бли ји ни код 
Мил то на, ни ти сле ду је из њи хо ве по став ке о па ду јед ног чо ве-
ка, пра о ца свих љу ди. Би бли ја сво јим уче њем бли жа је при род-
ним на у ка ма, а Ње гош је по Вла ди ци Ни ко ла ју бли жи Пла то-
ну: „Раз ли ка Ње го ше ве ми сли од ми сли би блиј ске ја сна је. Наш 
пе сник из ра зи то и по но вље но го во ри о то ме да ни је сам Адам 
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згре шио, но „цео ње гов лик“, цео ње гов ле ги он под вла сних ан-
ђе ла, ко ји су мо гли и не узе ти уче шће у Ада мо вој за јед ни ци са 
Са та ном јер су би ли сло бод ни и Ада му под вла сни је ди но у слу-
жби Бо гу, а не у про тив ној Ње му. Но сви су до бро вољ но па ли 
са Ада мом у грех, и сто га су сви и осу ђе ни на зе маљ ско за то че-
ње, за јед но са сво јим во ђом“ (Ве ли ми ро вић 1994, 95).

У пе сни ко вој ви зи ји, по сле Бо гом из ре че не осу де:

„Адам пре ђе не бе сну гра ни цу
Са сво ји јем жа лост ни јем ли ком,
Ста ви ше их пред вра та веч но сти.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 95)

„Да кле, не сам Адам, но са це лом сво јом вој ском“, по ја шња-
ва Вла ди ка Ни ко лај. Ме ђу тим, ма ло по сле то га го во ри се са-
мо о Ада му у плот об у че ном, са ње го вом са пат ни цом. Вла-
ди ка Ни ко лај се пи та са пра вом: шта је са оста ли ма, шта је са 
ле ги о ном? Он вр ло сме ло за јед ног хри шћан ског је ро мо на ха, 
исто вре ме но зна чај но, ту ма чи Ње го ше ве ми сли: 

1. „Он ве ру је да па ли ду хо ви по сте пе но до ла зе, по сте пе но 
па да ју у овај жи вот, у ви ду по том ства свог во ђе Ада ма и из-
др жа ва ју ка зну. Но да ли ка зну за Ада мов грех? Не, но за свој 
соп стве ни.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 96)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић ја сно ста је иза ми шље ња Вла ди-
ке Ње го ша да је сва ки од смрт них згре шио лич но, узев ши 
уче шћа у гре ху Ада мо ву, од но сно у гре ху Са та ни ном, и за то 
сва ки до ла зи у жи вот да тр пи као што је и Адам тр пео док је 
жи вео на Зе мљи.

Вр ло чуд но, те шко појм љи во за на ше до са да шње про ми-
шља ње и про у ча ва ње, али по зи ва ју ћи се на све тост Све тог 
Вла ди ке Ни ко ла ја при хва ти ће мо раз ја шње ња ко ја сле де као 
исти ни та, бо го на дах ну та и на ма не са зна тљи ва:

2. „Кад је Адам згре шио це ло ње го во по том ство би ло је при-
сут но то ме гре ху, не не све сно и не у ње му, још не ро ђе но, но 
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све сно и с њим, узев ши соп стве ног и са мо стал ног уче шћа у 
истом гре ху.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 96)

Сле ди по том вр ло нео бич но раз ми шља ње за јед ног док то ра 
те о ло ги је, при том мла дог је ро мо на ха — о. Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа — ко ји за кљу чу је:

3. „Сви смо ми, да кле, по сто ја ли као не ма те ри јал ни ду хо-
ви на не бу пре ство ре ња ово га све та. Те шки за бо рав при ти-
снуо је на шу ду шу те се као те шким сном, успа ва ни, не се ћа-
мо сво га пр вог жи во та.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 96)

То су да кле те три ми сли ко ји ма се Ње гош раз ли ку је од Би-
бли је и Мил то на али оне, за пра во, и чи не ве о ма зна чај ну и 
су штин ску раз ли ку. „Да кле, све су људ ске ду ше пре ег зи сти-
ра ле, и овај свет је ство рен да бу де чо ве ку ме сто из др жа ва ња 
осу де и ка зне из то га сле ду је да чо век на Зе мљи ни кад ни да-
на јед ног ни је био бла жен; Зе мља ни кад ни је би ла Еден, но од 
по чет ка осу ђе нич ко остр во, Са ха лин.“

Из ове раз ли ке по том сле ду ју и дру ге у по гле ду пр во род-
ног гре ха, и оце не ства ра ња и свр шет ка све та уоп ште. Пре ма 
Би бли ји и Мил то ну, пр во род ни грех, због ко га је Адам пао из 
бла же ног жи во та у жи вот смрт ни ка је био у то ме што је он у 
Еден ском вр ту, оку сио од др ве та по зна ња до бра и зла. Оног 
мо мен та ка да је по чео да раз ли ку је до бро од зла и да се јед на-
чи са Бо гом, осим по смрт но сти, по ста је и нај не срећ ни ји, осу-
ђен да оре зе мљу, ко ја је и са ма због ње га по ста ла про кле та.

Грех Ње го ше вог Ада ма је у ње го вој све сној од лу ци да ста-
не уз Са та ну, у по бу ни про тив Бо га: „Ње гош се, исти на, до ти-
че Еден ске исто ри је, при кра ју Лу че ми кро ко зма јед ном стро-
фом ми мо гред и не са свим спрет но, хо те ћи, а не мо гу ћи тој 
исто ри ји ни ка кав зна чај да ти, по што је прет ход но пре нео 
био те жи ште Ада мо вог па да на дру гу стра ну и дру гу си ту а-
ци ју“ (Ве ли ми ро вић 1994, 97).

По њи ма, Мил то ну и Би бли ји, чо век је гре хом по стао да-
љи од Бо жан ског са зна ња до бра и зла, бу ду ћи по ни жен, збу-



271

Snežana Lj. Adamović, Petar II Petrović Njegoš in Thought of St. Nicholai Velimirovich 

њен, за тво рен у те ло. По Ње го шу, са свим су прот но, баш по 
гре хо па да њу чо век бо ље раз ли ку је до бро од зла. Исто у Ње-
го ше вом ту ма че њу, бе смр ће чо ве ку ни је не до ста ја ло, јер он 
је ро ђен као бе смр тан дух. „Ње го во бе смр ће ни је уни ште но, 
ње го вим ова пло ће њем и жи во том на Зе мљи: жи вот зе маљ-
ски је са мо јед на фа за ње го вог бе смрт ног жи во та, оно што је 
смрт но на чо ве ку, то је те ло, а не дух“ (Ве ли ми ро вић 1994, 97),

Пи сац Књи ге По ста ња не пот це њу је и не пре зи ре људ ско 
те ло, јер је оно ста ри је од ду ха, и Бог га је ство рио та квим, не 
да би га ка знио, већ да би га учи нио срећ ним и бла же ним. 
„Див ни те ле сни об лик на дах нуо је тво рац сво јим ду хом, и те-
ло је по ста ло хра мом Бо жи јим. Та ко све до чи Би бли ја, та ко и 
Мил тон“ (Ве ли ми ро вић 1994, 97).

Мил тон о пра ро ди те љи ма ка же да је Адам нај леп ши ме ђу 
људ ским си но ви ма, а Ева нај дра жа ме ђу свим же на ма. Мил-
тон го во ри да су по сле гре ха љу ди по ста ли ру жног и ни штав-
ног те ла и уво ди ар хан ге ла Ми ха и ла ко ји по ка зу је Ада му ка-
ко ће ње го во по том ство би ти из ло же но бо ле сти и смр ти.

„Но Тај но вид цу це тињ ском, у чи јој су се ви зи ји при ка за ле 
сјај не, бле ште ће фи гу ре не бе ских ста нов ни ка, те ло људ ско 
из гле да бес крај но ми зер но; Оно је бла тна те ле си на, ли це чо-
ве ка ни је слич но и по доб но ли цу Бо жи јем, но тек ан гел ском:
‘Ли це смрт но на зе мљи чо вје ка,
При лич но ће би ти ан гел ско ме’.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 98)

Сва ка ко, при ме ћу је Ни ко лај Ве ли ми ро вић, ли це чо ве ко во 
ли чи на оног ан ђе ла ко јим је сва ки чо век пре зе маљ ског жи-
во та био. Те ло је блат но, не про зрач но, не бо му скри ва смрт-
но сти за ве са, оно је оков ду ше те гот ни оков фи зи че ски, под 
чи јим бре ме ном ду ша сте ње.

„Оно што је на ше, оно што смо ми у ства ри, то је ду ша; те ло 
је на ма не што стра но, ту ђе, не што што је ство ре но са мо ра ди 
на ше га му че ња, а при том не што ни штав но, пр о ла зно, рас-
па дљи во, ру чак га да пу зе ће га.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 98)
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Чо век ви ди да зе мља ни је за ње га, ви ди да је за то чен, а дух 
га опет по ма ло, по не кад, под се ћа на ње го во по ре кло, на ње-
го во слав но по ре кло, на ње го ву про шлу сла ву, на из гу бље ни 
рај. Та ко, на дах ну то, и ду бо ко до жи вље но Вла ди ка Ни ко лај 
по ја шња ва Ње го ше ве сти хо ве: „За то би чо век да по ле ти као 
му ња к не бу, ка сво јој пр вој по стој би ни“ (Ве ли ми ро вић 1994, 
98). Са свим је ја сно да ово осе ћа ње мо гу има ти са мо по себ-
ни љу ди, по себ не ду ше, као што су би ли Вла ди ка Ни ко лај и 
Вла ди ка Ње гош.

Но, при бра ни Ни ко лај Ве ли ми ро вић ка же и то да тре ба 
би ти па жљив са овим ви ђе њи ма Ње го ше вим, јер тре ба има-
ти на уму, да те сти хо ве пи ше исти чо век, ко ји је на пи сао и 
див не и оду ше вље не по хва ле ле по те при род ног, ма те ри јал-
ног све та. Ова ко Вла ди ка Ње гош ви ди Зе мљу, по ту ма че њу 
Ве ли ми ро ви ће вом, ка да је по сма тра са јед не ви ше, ко смич-
ке тач ке гле ди шта:

„Он по сма тра на шу пла не ту из да ле ких ви си на из не бе сних, 
ели сеј ских по ља из све та Хе ру ви ма и Се ра фи ма, из ко га је ње го-
ва ма шта сва ко зло, сва ки не ред, бол, смрт ност, глу пост, про те-
ра ла и сва ким га до бром укра си ла. Са гле ди шта овог иде ал ног 
све та, наш зе маљ ски свет чи ни се пе сни ку бе дан и зао, на рав-
но за нас бе дан и зао, а не сам по се би.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 100)

То је са мо јед на тач ка Ње го ше ва, не бе сна ко смич ка тач ка гле-
ди шта Лу че ми кро ко зма, али он има и дру гу тач ку са ко јом му 
се те ло људ ско не чи ни ни нај ма ње као блат на, гњи ла, те ле си-
на и са ко је му ма те ри ја ни је но си лац са мо зла, глу по сти, без-
у мља, ме те жа. То је тач ка гле ди шта Гор ског ви јен ца (Ве ли ми-
ро вић 1994, 100).

Пр во гле ди ште ис ка за но је у да ну ко смич ком, веч но све-
тлом да ну у зе ни ту, а дру го у но ћи по лу там ној, по лар ној но ћи 
зе маљ ској. Ни ко лај Ве ли ми ро вић ће на ве сти и по зи тив не ми-
сли Ње го ше ве о људ ском те лу ко је му се, са оне пр ве тач ке, та ко 
не ис ка за но, бед но и ни штав но чи ни. Ту спа да ју и мно го број ни 
опи си из Гор ског ви јен ца, као опис сна хе Ми ло њи ћа, опис ра но 
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по ги ну лог мла дог вој во де Ба три ћа, по том чу де сни сла до стра-
сни опис Стам бо ла у ре чи ма Му стај ка ди је и дру ги опи си.

Вр ло ка рак те ри стич не, нај пла стич ни је, нај ре а ли стич ни-
је, опи се ле по те људ ске и ле по те жи во та из два ја, ре кло би се 
нео че ки ва но, Вла ди ка Ни ко лај, за кљу чив ши: „Сви ови опи-
си, на су прот оним прет ход ним ис ка зи ма о те лу и ма те ри ји 
све до че до вољ но, да Ње гош ни је био ни ве ран ма ни хе јац, ни-
ти пак ти ва и дац“ (Ве ли ми ро вић 1994, 101).

По том све до чи да је Ње гош знао за је дан бо љи, хар мо нич-
ни ји свет од на ше га — „он је се ма штом сво јом пео у њ, ужи-
вао у ње му, пу то вао кро за њ, и свој нам пу то пис оста вио; он 
је ви део ‘не бе сни Је ру са лим’, на шу људ ску пра ко лев ку, он је 
ха џи јао по нај све ти јим ме сти ма, где је Ис ток не са мо јед но га 
сун ца, но сви ју ва си он ских су на ца, и где не ма Гол го те и Пи-
ла та“ (Ве ли ми ро вић 1994, 101).

Ње гош је знао за оне све то ве – ка же ја сно Вла ди ка Ни ко-
лај, са свим уве рен у ту тврд њу, али и до бро зна ју ћи да ће то 
мо ра ти ра ци о нал но да по ја сни, бар док то ме и за оста ле не 
до ђе вре ме. „Он их је у сво ме ен ту зи ја зму гле дао“ (у ус хи-
ће њу или у свом оду ше вље њу Бо гом — еn the os). Но он ни-
је мо гао слич но ма ни хеј ци ма и пла то ни сти ма и ти ва ид ским 
пу сти ња ци ма сво јим ду хом би ти стал но при ко ван за иде ал-
но, не бе ско цар ство, и ни ка да се не вра ти ти са свог ха џи лу-
ка к се би. Мо рао је као смрт ни чо век, ко ме је са мо на тре нут-
ке да то ви ђе ње да се вра ти к сво ји ма, и ни је мо гао ни кад не 
отво ри ти сво ју ду шу и ср це пред ле по та ма, иа ко ин фе ри ор-
ним пре ма не бе ским, сво је зе маљ ске до мо ви не, оне фи зич ке 
там ни це, ко ја иа ко је там ни ца, ипак је и као та ква, де ло јед ног 
нај ви шег мај сто ра, јед ног умет ни ка без срав ње ња.

За Вла ди ку Ње го ша је ма те ри ја, пре ма ту ма че њу Вла ди-
ке Ни ко ла ја, зло, али не са мо по се би, већ као там ни ца за ис-
па шта ње љу ди. У су шти ни свет као ма те ри јал на гра ђе ви на је 
до бар, јер од го ва ра прав ди и веч ном за ко ну, где се сва ки пре-
ступ ка жња ва и леп је, јер је са гра ђен Бо гом. Са вр шен је као 
што је све са вр ше но у све ту, али и тра ги чан, пред ста вља го-
то во је ди ну тра ге ди ју у ре пер то а ру ва си он ском. „Овој тра ге-
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ди ји не мо же се ни шта ни до да ти ни од у зе ти — она је као та-
ква са вр ше на“ (Ве ли ми ро вић 1994, 103).

Ум на си ла не по ја вљу је се са мо де ли мич но, но у све му. 
Она је моћ на и не по бе ди ва, зло је не моћ но пре ма њој. Она 
про пи су је по ре дак до га ђа ји ма и бди над це лим по рет ком, 
све те ћи се сва ком по ку ша ју на ру ша ва ња исто га: „Не тор же-
ству је, да кле, ипак зло у све ту, ма ко ли ко из гле да ло, но ум на 
си ла!“ (Ве ли ми ро вић 1994, 106).

Мла ди је ро мо нах, дво стру ки док тор на у ка има ши ро ко 
обра зо ва ње и сло бод но по и ма ње све та, фи ло со фи је, те о ло-
ги је, не ли би се да тра жи ве зу ме ђу ми сле ћим љу ди ма свих 
вре ме на без об зи ра на при пад ност на ро ду, кон фе си ји. О кра-
ју све та, Ни ко лај Ве ли ми ро вић ће удво ји ти сво је и Ње го ше-
ве ми сли и за кљу чи ти сле де ће: 

„Наш свет, ова на ша зе маљ ска там ни ца, ми сли Ње гош, за-
вр ши ће мно го тра гич ни је од све де це сво је. Јер од де це ње не 
оста ће не што, то јест оста ће мно го. Дух ће се вра ти ти у веч-
ни жи вот, док ће се Зе мља са го ре ти ог њем. На ша мај ка пла-
не та укле та сво јом ро ђе ном де цом и оп ту же на за сва зла, она 
на по след њем су ду не ће има ти ни јед но га за ступ ни ка. Сав 
њен по род, пре зре ће је као ва ви лон ску гре шни цу и не ће је 
она ко ду го му чи ти, као она што је свој по род му чи ла:

‘њу ће огањ Бо жан стве не прав де
у дан суд њи у јед но тре ну ће
са жећ’ сво јим све ште ни јем пла мом’.“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 107)

Да ће свет не ста ти у ог њу, ве ро ва ли су још сто и ци. У но ви-
је вре ме при род ња ци твр де да је мо гућ по жар у ко јем би се 
свет раз ло жио у етар (Гу став Ле Бон). Ње гош ка же да ни шта 
од све та не ће пре о ста ти до пра ши на и цр ни ха ос и ко ји мо-
же етар би ти. Пре ма Све том Пи сму, по сле уни ште ња са да-
шњег све та, би ће ство ре ни но во не бо и но ва зе мља (От кр. 21, 
1). Мил тон ми сли да ће спа си тељ по ква ре ни свет уни шти ти 
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и по том из ог ње не бук ти ње јед но но во не бо и зе мљу ство ри-
ти (XII пе сма Из гу бље ног ра ја).

Код Ње го ша пак не ма ни по ме на о ка квом по нов ном 
ства ра њу зе мље, он је сам се би до сле дан као што су Би бли-
ја и Мил тон се би до след ни: „Јер на што не ка но ва зе мља, ако 
је и ова са да шња ство ре на као при вре ме на там ни ца за чо ве-
ка, и ако се чо век по из др жа ној осу ди вра ћа у сво је пр во бит-
но не бе сно жи ли ште“ (Ве ли ми ро вић 1994, 108).

Према Би бли ји и Мил то ну, Зе мља је би ла пр во бит но рај-
ско жи ли ште чо ве ка и тре ба то по но во да бу де. По ес ха то-
ло ги ји Ње го ше вој, људ ске ду ше ће се вра ти ти у сво је пр во 
бла жен ство у пре ег зи стен ци ју, у об ли ку срећ них и бе смрт-
них ан ђе ла.

Ње го ше ва ми сао је да се све ду ше вра ћа ју у веч ност, али не 
све од мах у бла же ну веч ност. На Зе мљи чо век има из бор да 
ста не уз Бо га, или уз Са та ну, да жи ви по Бо жи јим за ко ни ма 
или да оста не при вр же ник овог дру гог, ко ме се и при дру жио 
пре до ла ска у овај жи вот. Љу ди ма ће по смр ти би ти сви ма јед-
на ко, ако не од мах, а оно по сле из ве сног вре ме на, јер ће по сле 
ду гог ри да ни ја гре шни ка у цар ству мра ка, до ћи вре ме, ка да ће 
сви кра ји, за плам те ти све тло шћу, ка да ће сви: „Ми ри и пр о-
сто ри стра шни, слат ко гла сном гр мјет’ ар мо ни јом, вјеч не сре-
ће и вјеч не љу ба ви“ (Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 109).

Према ми шље њу и јед ног и дру гог вла ди ке, по њи хо вој 
ду бо кој ве ри пу ној хри шћан ске љу ба ви, мо гућ но и исти ни то 
де лу је ово не слу ће но раз ре ше ње: „Та да ће сва ка ко и Са та на 
са сво јим ми ли о ни ма при ста ли ца би ти осло бо ђен мрач но-
га Ада и по вра ти ти се у сво је Хе ру вим ско до сто јан ство. Та-
да нај да ље и ду ше гре шних љу ди ско чи ће слич но вар ни ца ма 
из Ада у сво је пр во бит но ог њи ште, као што ће то и ду ше пра-
вед них од мах по смр ти и без пр о ла ска кроз Ад. И та ко све ће 
се људ ске ду ше на кра ју кра је ва на ћи ипак за јед но, та мо где 
су и пре па да за јед но бо ра ви ле“ (Ве ли ми ро вић 1994, 109).

Во зди же се ве ли чан стве но хри шћан ско раз ми шља ње 
Вла ди ке Ни ко ла ја ис пу ње но ве ли ком љу ба вљу, пра шта њем, 
на дом и ве ром:
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„Све ће се ду ше вра ти ти у бла жен ство у из гу бље ни Рај, са мо 
ће јед не пре, а дру ге ће по сле. Овај раз мак вре ме на од по вра-
ћа ја јед них до по вра ћа ја дру гих у бла жен ство ми на зи ва мо 
на шим је зи ком веч ност. Но, то што на ма из гле да це ла веч-
ност, као што на ма сва ко вре ме тр пље ња из гле да це ла веч-
ност, за ко смич ку игру то је са мо јед на крат ка, тре нут на сце-
на“ (Ве ли ми ро вић 1994, 110).

Та ко, са мо ве ром у гре хов ни пад чо ве ка и из гу бље ни рај, по-
ста је Ње го шу, по Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, овај свет кон тра-
ин ди ка ци ја – ја сан. Чо век је не где жи вео срећ но у пре ег зи-
стен ци ји, из гу био је рај, и са да жи ви не срећ но у уда ље но сти 
од ње га, но за до би ће рај по но во и жи ве ће по но во срећ но у ње-
му. То је кру жни ток чо ве ко ве жи вот не дра ме и це лог Ада ма. 
По Ње го шу, Зе мља је ство ре на не ра ди сре ће, не го ра ди ка зне 
чо ве ко ве. „Ве ром у из гу бље ни Рај, пот кре пљу је наш пе сник 
сво ју ве ру у бе смр ће чо ве ко ве ду ше“ (Ве ли ми ро вић 1994, 110).

Над свим злом го спо да ри ум на си ла, ред и хар мо ни ја, све-
до че и Вла ди ка Ње гош и Вла ди ка Ни ко лај, јер ка ко би се ина-
че за овај жи вот мо гло ре ћи, да је де ло Бо жи је. У ово ме све ту 
вла да „смрт но ту жна хар мо ни ја, хар мо ни ја ди ви но – де мон-
ска, а у свим све то ви ма из у зев Зе мље и Ада – вла да чи ста 
ди ви на слат ко гла сна хар мо ни ја, хар мо ни ја веч не сре ће и љу-
ба ви. У овој хар мо ни ји, у сво јој пр во бит ној ан ђе о ској сла ви, 
бли ста ће чо век по сле свог зе маљ ског ро ка. Из гу бље ни Рај ће 
се зва ти по но во За до би ве ни Рај“ (Ве ли ми ро вић 1994, 111).

3. Те о ло ги ја Ње го ше ва

Те о ло ги ја за Вла ди ку Ни ко ла ја ни је ака дем ска ди сци пли на, 
ни је на у ка ме ђу на у ка ма, не го све на у ка, ме та фи зич ка па ра-
диг ма свим оста лим на у ка ма. Ње не исти не су апо дик тич не 
и из ве сне, јер про из и ла зе из От кро ве ња и ис ку ства ве ре. Оне 
ни су плод спе ку ла тив ног и ло гич ког ми шље ња по узроч но-
по сле дич ној ве зи, пре ма Ра до ва ну Би го ви ћу и Вла ди ци Ни ко-
ла ју, већ очи глед не чи ње ни це, фак та ис ку ства, де скрип тив на 
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по твр да вер ског огле да. Те исти не се ис ка зу ју ло гич ким пој-
мо ви ма и ка те го ри ја ма, али се ти ме не ис цр пљу ју. У Ре ли ги ји 
Ње го ше вој Ни ко лај по бли же од ре ђу је сам по јам те о ло ги је. „Те-
о ло ги ја зна чи го вор о Бо гу. Те о ло ги ја је оту да све или ни шта“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 83). Оно што па да у очи је сте да Вла ди ка 
Ни ко лај не ка же да је те о ло ги ја на у ка о Бо гу, ка ко се она обич-
но де фи ни ше, не го го вор о Бо гу – го вор у нај ши рем сми слу ре-
чи. Ни шта ма ње не збу њу је де фи ни ци ја да је те о ло ги ја све или 
ни шта. Ни је ли то та у то ло ги ја, јер обич но мно го знач ни пој-
мо ви не озна ча ва ју ни шта? Ипак, та кав за кљу чак не би био ис-
пра ван. Јер тврд ња да је те о ло ги ја све ло гич ки сле ди из прет-
ход ног ста ва, да је те о ло ги ја го вор о Бо гу. Ка да је од ре ђу је као 
го вор о Бо гу, Ни ко лај уства ри хо ће да ка же да све што по сто-
ји по твр ђу је ег зи стен ци ју Бо га, а то су упра во мно ги не ги ра ли. 
Све, да кле, го во ри о Бо гу, све је реч. Сва жи ва и не жи ва би ћа, 
сва ка ствар у при ро ди, цео ко смос го во ри. Све је реч.

На дах нут Ње го ше вом те о ло ги јом по зве зда ма, Вла ди ка 
Ни ко лај, пре ма про фе со ру Би го ви ћу, сма тра да ства ри у при-
ро ди ре чи ти је го во ре о Бо гу не го што то чи не људ ске ре чи. 
По што при ро да та ко ја сно го во ри, чо ве ку је до вољ но са мо да 
са ку пља те ре чи. По што сва ка ствар у при ро ди го во ри о Бо гу, 
он да је и сва ка на у ка те о ло ги ја. Сва ки је на уч ник те о лог, јер 
ње го ва на у ка го во ри о Бо гу. Сви све сно или не све сно слу жи-
мо Бо гу. По што је на ше по ко ле ње на уч ни је од прет ход них, 
оно је бли же Бо гу. Ко рак на пред у на у ци, зна чи ко рак бли же 
Бо гу (Ве ли ми ро вић 1994, 85).

Да би ар гу мен то вао ову те зу и учи нио је што увер љи ви-
јом, Ни ко лај ко ри сти де дук тив но-ин дук тив ни и ана ло шки 
ме тод за кљу чи ва ња: по ла зи од основ не би блиј ске исти не да је 
свет ство рен и да има Твор ца, или пак од са ме при ро де у ко јој 
све ука зу је на Бо га, а за тим ко ри сти ана ло ги ју из ме ђу Твор-
ца и тво ре ви не, умет ни ка и умет нич ког де ла. Не ма сли ка ра 
без сли ке, ни ти сли ке без сли ка ра. Сва ка сли ка го во ри о сли-
ка ру, на сва кој се сли ци из о бра жа ва и ма ни фе сту је дух сли-
ка ра и ње гов уну тра шњи жи вот. Исти је слу чај и са Твор цем 
и тво ре ви ном. За то је при ро да не по сред ни из лив, из раз, по е-
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зи ја Бо жи ја и оти сак Ње го вог Ду ха (Ве ли ми ро вић 1994, 86). 
Она је огле да ло Бо жи је. Бог је при су тан у ва си о ни. Он је спе-
вао, на сли као свет и ис по љио се бе у ње му. Сва ка биљ ка је јед-
на по е ма или јед на сли ка или је дан храм, ко ји но си пе чат сво-
га Твор ца. Сва ка је ствар ог ње ни је зик ко ји го во ри о Бо гу, и то 
ре чи ти је од свих кар ди на ла рим ских (Ве ли ми ро вић 1994, 87).

При род на те о ло ги ја је, за раз ли ку од људ ске, мно го уни-
вер зал ни ја. Пр ва је сви ма до ступ на, дру га са мо по је дин ци ма. 
Је зик при род не те о ло ги је раз у ме ју сви, је зик људ ски са мо ма-
ло број ни. „При ро да чи та исту те о ло ги ју сви ма љу ди ма и на 
је зи ку сви ма појм љи вом, док су људ ске те о ло ги је не појм љи-
ве за све“ (Ве ли ми ро вић 1994, 86).

Не ке од на ве де них ми сли, мно ги ма су да ле по во да да Ни-
ко ла ја оп ту же за пан те и зам, јер он, на вод но, из јед на ча ва 
Твор ца и тво ре ви ну. Ме ђу тим, пре ма Ра до ва ну Би го ви ћу, то 
не зна чи обез ли че ње Бо га, ни ти ње гов плу ра ли зам, ни ти пак 
ње го ву иден ти фи ка ци ју са при ро дом. Ни ко лај је пре Ре ли ги-
је Ње го ше ве на пи сао је дан чла нак где је кри ти ко вао пан те и-
зам и ука зао на све опа сно сти ко је из ње га про из и ла зе. Ва си-
о на ни је пан те он не го храм јед ног Бо га. Тво рац се про ја вљу је 
у тво ре ви ни, али ни је сам тво ре ви на „не го је он из над свих 
тва ри и раз ли чит од свих тва ри“ (Ве ли ми ро вић 1994, 88).

Ви ди се да је Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу у су шти ни мно го 
ви ше ста ло да ука же ка ко при ро да еви дент но све до чи о Бо-
жан ској ег зи стен ци ји, не го да пре ци зно од ре ди сам по јам те-
о ло ги је. Ка да твр ди да је те о ло ги ја го вор о Бо гу или го вор од 
Бо га, и да је она све, он уства ри не твр ди то ли ко шта је те о ло-
ги ја, ко ли ко да при ро да све до чи о по сто ја њу Бо жи јем.

Ко ли ко је Бог от кри вен у при ро ди, то ли ко се иза ње них за ве-
са скри ва. Под од ре ђе ним прет по став ка ма, при ро да ука зу је на 
Бо га, али се Он у пу но ћи по ка зу је у Цр кви. При род на и на уч на 
те о ло ги ја чи не са мо пр ви ко рак у ни ка да не за вр ше ном ак ту бо-
го по зна ња. Том ме то ду је крај где је крај и фе но ме нал ном све-
ту, а по сто ји још без број мно го све то ва (Ве ли ми ро вић 1994, 96).

Без об зи ра на то што Вла ди ка Ни ко лај до ста ра но пра ви раз-
ли ку из ме ђу по ме ну тих вр ста бо го по зна ња, у су шти ни је ипак 
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реч о јед ној те о ло ги ји – при род ној. По јам ду хов ног у ње го вим 
по чет ним ра до ви ма има оно зна че ње ко је му је да ла ре не сан-
сно-пр о све ти тељ ска тра ди ци ја. Ду хов но је не ки ви ши сте пен 
или ни во жи во та, не што што је су прот но ма те ри јал ном.

Ре зо но ва ње, ло гич ко ми шље ње и кон тем пла ци ја те о ло-
ги ју пре тва ра ју у чи сто спе ку ла тив ну и те о риј ску на у ку. Тек 
кроз мо ли тву и сје ди ње ње с Бо гом она по ста је ис ку стве на на-
у ка. Циљ те о ло ги је ни је да ства ра те о риј ски и фор ма ли зо ва-
ни си стем о Бо гу, већ да омо гу ћу је лич ни до дир с Њим. До-
ди ра пак с Бо гом не ма без уну тра шње мо ли тве и при че шћа.

У на шој исто ри ји, ма ло је ду хов ни ка, те о ло га и је ра ра ха 
Цр кве ко ји ма је мо ли тва би ла ат мос фе ра ко јом су ди са ли као 
што су то би ли Вла ди ка Ње гош и Вла ди ка Ни ко лај. На то су 
ука зи ва ли мно ги њи хо ви са вре ме ни ци и по је ди ни би о гра фи. 
Ње го ше ва те о ло ги ја, без об зи ра на то што се у њој мо гу на ћи 
не ке јед но стра но сти, пр о тив реч но сти и тер ми но ло шке не пре-
ци зно сти, има не ко ли ко ка рак те ри сти ка свој стве них пра во-
слав ном бо го сло вљу — он то ло ги зам или ре а ли зам, уза јам ност 
бо го сло вља и жи во та, апо фа ти зам, тра ди ци о нал ност и ли тур-
гич ност. Он то ло ги зам и ре а ли зам се огле да ју у ње го вој не по ко-
ле бљи вој ве ри да Бог по сто ји као ап со лут на ре ал ност не за ви-
сно од на шег ра зум ног ис ка зи ва ња, па и на шег по сто ја ња. То су 
фак та От кро ве ња и апо дик тич ки из ве сна исти на, од че га по ла-
зи пра во слав но бо го сло вље, па и он. Тре ба на кра ју још до да ти 
да Ни ко ла је ва ми сао у ту ма че њу се би на да све бли ског Вла ди ке 
Ње го ша, је сте и спе ци фич на ва ри јан та кул ту ро ло шке кри ти ке 
са ста но ви шта хри шћан ске ви зи је све та и жи во та.

3.1. Ве ра и ве ре

Пу тем апо фа ти ке (од ри ца ња) Све ти Оци уче да је Бог не у-
по ре див у ап со лут ном сми слу, да се ни јед ним име ном не мо-
же при клад но из ра зи ти. Кла сич на ка та фа тич ка (по зи тив на, 
по тврд на) те о ло ги ја ни је ти ме обез вре ђе на. Она раз ма тра 
са мо от кри ве на свој ства Бо жи ја, са мо ја вља ње Бо га у све ту, 
пре во ди их на ра зу мљив је зик, али ипак ови пре во ди оста-
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ју ши фро ва ни, сим бо лич ки из ра зи, јер је Бо жан ска ствар-
ност ап со лут но из вор на, тран сцен дент на и не сво ди ва на би-
ло ко ји си стем ми сли.

Пре ма ту ма че њу Ње го ше вих ми сли Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа, у шко ли оп ште га оца по е зи је уче се и на дах њу ју све 
пла ме не по е те, ко ји су је ди ни, удо сто је ни от кро ве ња Бо жи-
јих тај ни. До овог от кро ве ња они до ла зе огром ним тру дом.

Ин ту и тив ним, искон ским, јед но став ним при сту пом овај 
пут до во ди до над ра зум них са зна ња и до са свим па ра док-
сал ног по и ма ња Не појм љи вог. Су шти на овог пу та, са сто-
ји се у до во ђе њу људ ског ду ха до ис ку ства сје ди ње ња са Бо-
гом, као и све та тај на сје ди ње ња у Ев ха ри сти ји. Са мим тим 
што је Бог ви ше не са зна тљив у тран сцен дент но сти сво га би-
ћа, тим ви ше се опит но до жи вља ва Ње го ва не по сред на бли-
зи на као По сто је ћег. Ме ђу тим, у Ни ко ла је вој ана ли зи Ње го-
ша ни је ви ше у цен тру па жње про блем Бо жи јег би ћа, чак ни 
Ње го вог по сто ја ња, не го Ње го во при су ство као по сто је ће га 
у исто ри ји љу ди.

Вр сни бе сед ник по но во по зи ва чи та о це, да са њим са у че-
ству ју, у чи та њу и ана ли зи ра њу Ње го ша и ка же:

„Чи тај те пред го вор Лу че ми кро ко зма, и ви ће те ви де ти с ужа-
сом, ко ли ко је тру да ста ло Ње го ша ње го во пе ња ње ка оној 
ви си ни, на ко јој се тај не от кри ва ју. Кроз бу ру и ши бу сво-
јих соп стве них ми сли, кроз мрак аг но сти ци зма, кроз вир вар 
људ ских не со лид них ми шље ња, дра жен ћу тљи вим не бе си-
ма и ци нич ким осмеј ком при ро де, раз је дан скеп сом и умрт-
вљен ре зиг на ци јом, спо ти чу ћи се и по ср ћу ћи, пу за се наш 
пе сник к све тло сти, ко ја му се час чи ни ла та ко бли зу – као 
вар љив сан – да би је ру ком до хва тио, а час опет не до сти жно 
да ле ко. Чи та ју ћи овај пред го вор чо век се осе ћа као гле да ју-
ћи да вље ни ка, ко га та ла си час из ба це на врх, час ба це у без-
дан, док нај зад не одах не ду шом ви де ћи га, где се ухва тио за 
јед ну да ску спа са, на ко јој сто ји: на де жда ми во љом твор ца 
бли ста.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 144)
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Вла ди ка Ни ко лај ка же да оно, што се ви ди у пред го во ру Лу-
че ми кро ко зма и у це лом овом де лу, то је сте та очај на бор ба 
Ње го ше ва и ње го во рва ње са све том и со бом, да би се на све-
тлост иза шло. Ви ди се она у ма њој ме ри и у Гор ском ви јен цу 
ко ји је на пи сан ка да су ми сли пе сни ко ве по ста ле ста бил ни-
је, но ка да је она иста бор ба у ње му оста ла у ње го вој емо ци ји 
и ње го вим ми сли ма. У го во ри ма Игу ма на Сте фа на, Ње гош 
се, пре ма Вла ди ци Ни ко ла ју и по др Жар ку Ви до ви ћу, упу-
шта са истом пла хо ви то шћу и са истом буј ном ре чи то шћу, 
као и у Лу чи ми кро ко зма, у сли ка ње не по рет ка у при род ном 
то ку ства ри и ми зер но сти чо ве ка, ко ји је ство рен за хар мо-
ни ју, ред и сми сао у све му. Он нај ви ше па ти од не по рет ка и 
не сми сла ства ри од свих оста лих ство ре ња.

Као и у Лу чи ми кро ко зма ова ду шев на ха о тич на бор ба 
Ње го ше ва мо же не ве штом чи та о цу ла ко за кло ни ти, за се ни-
ти оно, што је као по зи тив но ре зул ти ра ло из ње. У ства ри, 
глав на ду шев на бор ба пе сни ко ва при па да вре ме ну до ства-
ра ња Лу че ми кро ко зма“.

У ње ном пред го во ру је су шти на Ње го ше ве спо зна је. Од 
ових ре зул та та ни је Вла ди ка Ње гош до смр ти сво је од сту пао, 
иа ко је би вао сил но му чен истим му че њи ма. Вла ди ка Ни ко-
лај твр ди да све што је Вла ди ка Ње гош из ме ђу 1845. и 1851. г. 
ми слио и пи сао, ми слио је и пи сао на осно ву сво јих прин ци-
пи јел них гле ди шта, из ра же них у Лу чи ми кро ко зма: „Као ни у 
јед ној дру гој сво јој пе сми, у овој нам је вла ди ка от крио сво-
је нај ин тим ни је осе ћа је и ми сли, све оно што му је за жи во-
та би ла нај ве ћа му ка, а и нај ве ћа сласт“ (Ве ли ми ро вић 1994, 
145). Та ко, с пра вом, Ре ше тар из ја вљу је ка ко је Лу ча ми кро ко-
зма цен трал но ми са о но де ло Ње го ше во, у ко ме се, као у жи-
жи, зби ра ју све ми сли пе сни ко ве до 1845. го ди не, и из ње га 
опет ра се ја ва ју у сва ње го ва де ла од та да до пе сни ко ве смр ти.

Ми сао о Бо гу и о суд би ни чо ве ка, про блем зла и бе смрт-
но сти ду ше, не на ла зе се са мо у Лу чи ми кро ко зма ис црп но 
тре ти ра ни. Искре ност убе ђе ња у оно што пи ше, код ње га је у 
овом де лу та ко исто фра пант на као и у дру гим ње го вим де-
ли ма. Вла ди ка Ни ко лај на ла зи и об ја шње ње за што је то та ко: 
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„Ње гош је та ко искрен, као што је пе сник, и за то та ко фра-
пант но, де тињ ски, искрен, што је истин ски пе сник. ‘Лу ча ми-
кро ко зма’ ни је по е зи ја склад них за вр ше та ка, но по е зи ја ис-
кре них и ве ли ких ми сли и осе ћа ја“ (Ве ли ми ро вић 1994, 146).

По сту ла ти Ње го ше ве ве ре, пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви-
ћу, из ло же ни су у Лу чи ми кро ко зма. Од истих Ње гош ни је од-
сту пао од да на ка да их је из во је вао до сво је смр ти: да је Бог ум 
или све тлост, све мо гу ћи умет ник, оп шти отац по е зи је, да он 
ства ра све то ве хар мо нич не, у ко ји ма не про ло мив ред и за кон 
вла да, да је чо век због на ру ше ња ово га ре да и за ко на осу ђен 
на жи вот зе маљ ски, да зло оне мо гу ћа ва сре ћу љу ди, но омо-
гу ћа ва тра гич ну хар мо ни ју то га све та, да је ду ша људ ска бе-
смрт на, и да се она по смр ти те ла вра ћа у је дан жи вот, ко ји је 
хар мо ни чан, но не и тра ги чан, и у ко ме је сре ћа љу ди мо гу ћа.

Као да све прет ход но ту ма че но у овом по гла вљу Вла ди ка 
Ни ко лај по ку ша ва да са жме или бар до не кле на по ме не, шта 
је то што Ње го ше ву ве ру чи ни то ли ко бли ском Ап со лу ту: 

„Ап стра хуј те као фа бу лу пад пра ро ди тељ ских ду ша у те ло, и 
ва ма ће би ти не појм љи ва Ње го ше ва ми сао о од но су ду ше и 
те ла, о ко ме се го во ри у ‘Гор ском ви јен цу’; ап стра хуј те пе сни-
ко ву иде ју о ства ра њу Зе мље ра ди вре ме на ка зне па лог Ада-
мо вог ле ги о на ан ђе ла и ви не ће те раз у ме ти ни ово стра ни пе-
си ми зам ни ти оно стра ни оп ти ми зам Ње го шев; ап стра хуј те 
као фа бу лу ми сао о ди ви но – де мон ској хар мо ни ји на ше га 
све та, и о дво стру ком пе ча ту, прав де и не прав де, оти сну том 
на ду шу чо ве ко ву при ње го вом из гна њу из ра ја, и ва ма ће 
оста ти за го нет но, за што се Ње гош нај ра ди је за др жа ва на те-
ми бор бе прав де и не прав де у чо ве ку са мом и у све ту уоп-
ште; ап стра хуј те ми сао о ово ме жи во ту као тра гич ном, али 
суд бо но сном мо мен ту, у ко ме чо век има да се од лу чи или за 
прав ду или за не прав ду, или за Бо га или за Са та ну, и ва ма ће 
из гле да ти не са мо не ра зу мљи во но и не ра зум но пе сни ко во, 
фу ри о зно до фа на ти зма и ра то бор но до ег зал та ци је, на стро-
је ње про тив не прав де.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 147)
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И као раз ја шње ње, мо жда, и соп стве ног при сту па та ко ком-
пли ко ва ној те о ло шкој ми сли Вла ди ка Ни ко лај да је је ди ну, 
чи ни се мо гућ ност: „По треб но је по зна ва ти ду шу Ње го ше-
ву. (...) Ду ша Ње го ше ва жу ди за ствар но шћу, за јед ним ствар-
ним по дом, по ко ме се мо же хо ди ти, за јед ним ствар ним 
кро вом, ко ји мо же одо ле ва ти бу ри, и под ко јим се је дан бес-
кућ ник мо же за ово не ко ли ко тре ну та ка свог зе маљ ског жи-
во та скло ни ти“ (Ве ли ми ро вић 1994, 147).

Уду бљен у ду шу Ње го ше ву, пот пу но сро ђен са њом, по ку-
ша ва да га схва ти, по ја сни, раз у ме и упо ре ди са ње му слич-
ним умо ви ма из вас це лог све та:

„А Ње гош је био ду хов ни бес кућ ник све док ни је са зи дао ‘Лу-
чу ми кро ко зма’, у ко јој је на да ље дух ње гов оби та вао. Бес кућ-
ник је био и Мар ко Ау ре ли је, и као цар, бес кућ ник и лорд Бај-
рон, бес кућ ник и гроф Тол стој. Има та ко не срећ них људ ских 
при ро да чи ји дух не мо же да се на ста ни ни у јед ном по ну ђе-
ном им, ту ђем, до му, но с му ком и тру дом сам се по ду хва та 
зи да ња из но ва. У све ту има то ли ко пре кра сних фи ло соф ских 
и ре ли ги о зних гра ђе ви на, да је дан смрт ни но во ро ђе ни мо же 
са мо оно ли ко тру да да уло жи ко ли ко је ну жно, да иза бе ре од 
тих за те че них гра ђе ви на за се бе ону, ко ја му се учи ни нај у-
доб ни ја од нај у доб ни јих и нај леп ша од нај леп ших. Та ко и ра-
де мно ги; они ста ну уз Пла то на или Ари сто те ла, или Де кар-
та, или Хе ге ла, или Зо ра о стра, Бу ду, Ису са или Му ха ме да. (...) 
Ње го шев дух осе ћао се у ово ме све ту бес ку ћан, и за то не сре-
ћан, му че ћи се на пор но, да се оку ћи.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 148)

На род ни по сло ви Ње го шу би ли су те шки и муч ни, но ми сли 
су му би ле још те же и муч ни је. Вла ди ка Ње гош о то ме по сред-
но све до чи у од го во ру Игу ма на Те о до си је кња зу Дол го ру ко ву:

„Ми слим, кња же, и пр скох ми сле ћи,
ми сли су ми ве ће ја де да ле
два де сет пу та, но те шки по сло ви.“
(Шће пан Ма ли) (Ве ли ми ро вић 1994, 148)
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Ко зна ко ли ко би се књи жев ни ка се ти ло да узму пе ро у ру ку, 
да су би ли на Ње го ше вом ме сту, пре тр па ни на род ним бри га-
ма, и то спе ци јал но цр но гор ским од ко јих је нај глав ни ја би ла 
бри га о на род ној од бра ни од гла ди и Ту ра ка. Вла ди ка Ни ко-
лај раз ми шља ју ћи о Ње го ше вој по тре би за ства ра њем, про-
на ла зи ја ко ра зум но ре ше ње: „Но Ње гош је имао, по ред свих 
на род них бри га о од бра ни, и јед ну сво ју бри гу, ко ја је рав-
но те жи ла они ма, а то је бри га о са мо од бра ни, са мо од бра ни 
од мра ка, не сми сла жи во та и оча ја ња. Тре ба ло је на ћи јед-
ну чвр сту под ло гу, са ко је би се мо гло бра ни ти. Ако је жи-
вот, за и ста, са мо мрак, не сми сао и очај ни по ре дак, он да на 
што ми сли ти о не ка квој на род ној од бра ни од гла ди и Ту ра-
ка? (...) Ве ли ки љу ди тра же прин ци пе, на осно ву ко јих би де-
ла ли, тра же у ло ги ци оно, што ве ћи на но си, умом нео све тље-
но, у ин стинк ту“ (Ве ли ми ро вић 1994, 148).

У јед ном нај кри тич ни јем вре ме ну по Цр ну Го ру пи сао је 
Ње гош Лу чу ми кро ко зма; што је до каз огром не озбиљ но сти 
са ко јом је он на овом де лу ра дио. Вла ди ка Ни ко лај све до чи 
да то ни је не ка ква но вост, да љу ди он да зи да ју се би ку ћу, кад 
се стек ну нај го ре не по го де.

„За на шег пе сни ка све спо ља шње не по го де учи ни ле су ње го ву 
уну тра шњу, ду хов ну ну жду још акут ни јом. Тре ба ло је до би ти 
хра бро сти за одо ле ва ње тим не по го да ма. Ни шта ма ње до јед на 
це ла са мо стал на кон цеп ци ја жи во та ни је мо гла да ти хра бро сти 
ду ху, ко ји се је ну жда вао у јед ној та квој. Па зар да се тај жед ни 
и бес кућ ни дух за си ти и за до во љи у та квом јед ном од луч ном 
мо мен ту, и по се бе и по на род, јед ном „ша ре ном ла жом“, јед-
ном фа бу лом, у ко ју он сам не ве ру је?“ (Ве ли ми ро вић 1994, 150)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић нај и скре ни је, нај до след ни је, све до-
чи о Вла ди ци Ње го шу свим сво јим умом, ве ром, емо ци јом. 
Сле ди ис ти ца ње Ње го ше вих осо бе но сти и по хва ла ње го вом 
ге ни јал ном да ру: „Ње гош је је дан са мо би тан ге ни је, ко ји не 
зај ми и не по дра жа ва, но ко ји ства ра. Он је ство рио сво је Вје-
ру ју“ (Ве ли ми ро вић 1994, 153).
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Сле ди па саж у ко ме ће Вла ди ка Ни ко лај по ја сни ти, осве-
тли ти из свих угло ва, па и ја сно до ка за ти Ње го ше ву стал ну 
ре ли ги о зност. Све о че му Ње гош ми сли и осе ћа, ни је ра стро-
је но, или јед но дру гом под ре ђе но, све је у уза јам ном ути ца-
ју, све сје ди ње но и об у хва ће но јед ним ши ро ким хо ри зон том.

„Ње гош не мо же да се за др жи ду го при ма лим и слу чај ним 
ми сли ма, а да их не ста ви под аспект ва си он ски, ни ти при 
ма лим и слу чај ним емо ци ја ма, а да им сво јим ду хов ним ре-
флек то ром не да ко ло сал ни оквир. Ње гош је, реч ју, ре ли ги о-
зан у сва ком мо мен ту.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 153)

Сво ју те зу Вла ди ка Ни ко лај по том као ре то ри чар и те о лог 
по ја шња ва сло бод но, као што и при ли чи ши ро ко обра зо ва-
ном и ду бо ко ре ли ги о зном уму. Он спо зна је Вла ди ку Ње го-
ша, као уо ста лом и се бе:

„Ње го ше ва је ве ра ин ди ви ду ал на ка ква је уоп ште ве ра ја ких и ве-
ли ких ду хо ва, тј. ве ра из у зет на, сво ја, са мо ство ре на, са мо о сно ва-
на, за раз ли ку од ве ре ко му нал не, за јед нич ке, ак цеп ти ра не и пре-
да ва не с ко ле на на ко ле но. Ве ра Ње го ше ва је, да ље, схе ма тич на, 
тј. ве ра у ве ли ким, обим ним по те зи ма, док је ко му нал на ми ну ци-
о зно раз ра ђе на и до сит ни ца на све мо гу ће сим бо лич не на чи не 
из ра же на. Хри шћан ска је ве ра и ин ди ви ду ал на и ко му нал на. Она 
је ин ди ви ду ал на у Хри ста, Па вла, Ори ге на и Фран ци ска; она је 
ко му нал на у ми ли о не или ми ли јар де ма са оста лих ве ру ју ћих. Но 
ин ди ви ду ал ност ве ре мо же да по слу жи и као нај по у зда ни ји пут 
ка нај бо љем Хри шћан ству, али и као нај по у зда ни ји пут ка пот-
пу ном оту ђе њу од сва ког Хри шћан ства. Ње гош се у свом ин ди-
ви ду ал ном вер ском са мо о бра зо ва њу од по чет ка упу тио јед ном 
на ро чи том Хри шћан ству. Се ме мо ра да ис тру ли, да би вас кр сло 
– то је ме тод хри шћан ски.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 154)

Сјај на апо ло гет ска спо зна ја ре ли ги о зно сти Ње го ше ве и ње но 
раз ја шње ње са свим ја сно и пре ци зно су ис ка за не: „Ње гош је 
– то смо ви де ли – про шао кроз нај те же фа зе скеп се, ре зиг на-
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ци је и аг но сти ци зма, док ни је до шао до сво га Вје ру ју. Сва ка-
ко ви ше од три да на ле жао је он и тру нуо у сво ме гро бу стра-
ха и не из ве сно сти, док се ње гов ан ђео хра ни тељ, на ко га се он 
по не кад с гор ком иро ни јом жа ли, ни је сми ло вао да му ски не 
гроб ну пло чу и из ве де га на све тлост“ (Ве ли ми ро вић 1994, 154).

Вла ди ка Ни ко лај не мо же а да не ка же:

„Хри сто ло ги ја Ње го ше ва је го то во ру ди мен тар на. Ни кад ни 
је дан све ште ник хри шћан ски ни је ма ње ре као о Хри сту не го 
овај це тињ ски пр во све ште ник. Од сво јих сти хо тво ре ња све-
га две стро фе, по след ње у ‘Лу чи ми кро ко зма’, по све ћу је Ње-
гош лич но сти Хри сто вој: 

‘Син, до стој ни Оца пре вјеч но га,
обу ка’ се у че ло вје че ство
на о ру жан ору жи јем прав де
и стр је ла ма све тог про свје ште ња,
по пи ру ћи зло бу и тир јан ство,
до бро дје тељ у храм осве шта ва’.

Сми сао Хри сто вог до ла ска, да кле, је сте у по пи ра њу зло бе и тир-
јан ства и све ће њу до бро де те љи. О ис ку пље њу људ ског ро да, 
ка ко то хри шћан ска дог ма ти ка учи, Ње гош не го во ри ни шта. За 
ње га је Хри стос све ти ло прав де и пр о све ће ња. Прав да и пр о све-
ће ње нај ин тим ни ји су иде ал пе сни ко ве ду ше и он тај иде ал пер-
со ни фи ку је у Хри сту Спа си те љу. Дир љи ва је и сна жна по след-
ња стро фа, ко јом се пе сник обра ћа са мом Спа си те љу:

‘О, пре бла ги, ти хи учи те љу!
слат ка ли је све та би стра во да
с ис точ ни ка тво га бе смрт но га!
Од тво га су свје тло га по гле да
упла ше не мракe ис че зну ле,
од тво је га хо да све ште но га
бо го хул ни сру ше ни ол та ри,
вас кр се њем смрт си по ра зио,
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не бо тво јом хва лом од је ку је,
зе мља сла ви сво га спа си те ља!’“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 156)

Али, већ са мо у овим сти хо ви ма мо гу се на ћи сви осно ви цр-
кве не хри сто ло ги је. Хри стос је син пре вјеч но га, ова пло ћен, обу-
ка’ се у че ло вје че ство, до шао на Зе мљу ра ди прав де и пр о све ће-
ња, сво јом на у ком је сру шио мно го бо штво, сво јим вас кр се њем 
по ра зио смрт, за то га Зе мља сла ви као сво га Спа си те ља.

Ни ко лај Ве ли ми ро вић, осе ћа по тре бу да Ње го ше во по-
и ма ње Хри ста и до дат но по ја сни, и мо жда на не ки на чин и 
оправ да, и да уз ње га и хра бро ста не:

„Ње гош пак ни је при па дао ни јед ној те о ло шкој шко ли – ка ко би 
то и мо гао онај, ко ји је те о ло ги ју учио по зве зда ма! Ње гов Хри-
стос је са мо ње гов а не алек сан дриј ски и не пр о те стант ски. Да 
се Ње гош упу стио у још бли же из о бра же ње Хри сто ве лич но сти 
и ње го ве исто риј ске уло ге, то би се тек он да ја сно ис по љи ло. Но 
ја сно је и из ове схе ме, да би Ње гош у том слу ча ју из о бра зио јед-
ну уз ви ше ну и све ту лич ност, моћ ну у прав ди и моћ ну про тив 
не прав де, пр о све ће ну и ху ма ну, ко ја би се уи сти ни мо гла на зва-
ти син пре вјеч но га и Спа си тељ све та.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 157)

Сва те о ло шка пр о ми шља ња и до ка зе Вла ди ка Ни ко лај ће пот кре-
пљи ва ти ци та ти ма из Ње го ше вог де ла, али ипак он за кљу чу је:

„Фра пант на сме лост и искре ност Ње го ше ва у ис ка зи ва њу 
сво јих ми сли при сту пач на је не са мо ду бо ком ис тра жи ва чу, 
но и нај по вр шни јем чи та о цу. Не мо ћи ви де ти ову сме лост и 
искре ност пе сни ко ву у сва три ње го ва глав ни ја де ла зна чи 
про сто на про сто не мо ћи ви де ти у њи ма цр но гор ског вла-
ди ку Ње го ша.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 160)

Вла ди ка Ни ко лај по ку ша ва да и чи та о ци ма по ја сни огром ну 
сло бо до ум ност Вла ди ке Ње го ша. У овим ре до ви ма ми ви ди-
мо ње го во искре но ди вље ње и искре но оду ше вље ње:
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„Ста ви те вла ди ку ње го шког у ко ју хо ће те ве ли ку хри шћан ску 
др жа ву, у Фран цу ску, Ру си ју или Ита ли ју, и пред ста ви те се би 
та да пре не ра же ност па стве и бес глав не цр кве не упра ве, ка да 
би би ле пу бли ко ва не ње го ве ми сли, по све ће не Си ми Ми лу ти-
но ви ћу, или ми сли ис ка за не кроз уста Вла ди ке Да ни ла, Игу-
ма на Сте фа на и Те о до си ја, ми сли ма ло кад чу ве не из уста јед-
ног вла ди ке од ка да вла ди ке по сто је. У тим зе мља ма сма тра ло 
би се као вр ху нац не до пу ште не сло бо де ми шље ња и го во ра, 
ко ју не са мо је дан епи скоп но и је дан ма ко ји вер ни син цр кве 
уоп ште се би при сва ја, ка да он ми сли и пи ше, да је људ ски жи-
вот сно ви ђе ње стра шно, да је чо век на зе мљу ба чен смје лим 
слу ча јем, да је овај свет са став па кле не не сло ге и, по врх све-
га, да лак том вје ре глу пост чој ка мје ри. Из дво је не са ме за се-
бе ове ми сли гра ни че се са без вер јем.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 161)

Мно ги не ве шти про у ча ва о ци Ње го ша по зи ва ју ћи се на са мо 
по је ди нач не ис ка зе Ње го ше ве, по ку ша ва ју да до ка жу да Вла-
ди ка Ње гош ни је био ни вер ник ни ре ли ги о зан у са мој су-
шти ни. Вр сни бе сед ник и Све тац Вла ди ка Ни ко лај има ве ћу 
ши ри ну спо зна је и ве ли ко раз у ме ва ње за Ње го ше во про из-
но ше ње ре ли ги о зно сти:

„Но ми смо већ ви де ли, да се њи ма са мо пред ста вља она 
стра шна бу ра, ко ју је Ње го шев дух имао да из др жи, док се 
ни је из вио на ви си ну јед ног све тли јег Cre do. Па ипак, Ње-
гош ни је мо гао не ис ка за ти ове сво је ми сли. За ми сли мо да 
их је он скрио и да оне ни су до шле до на шег са зна ња. (...) Да 
се он уз др жао од сво јих скеп тич них и аг но стич ких ре че ни-
ца, на ма би оста ла нео т кри ве на јед на про стра на стра на ње-
го вог уну тра шњег жи во та. Но, не мо же пра ви пе сник је дан 
део сво јих ми сли да из ра зи, а дру ги да за др жи и пре ћу ти; то 
са свим ни је у вла сти ње го вој, као што ни је у вла сти вул ка на, 
да за др жи ла ву а из ба ци сам пе пео. Ње гош је мо рао да пе ва, 
ка ко је пе вао; он сам ни је био у ста њу да цен зу ри ше про ја-
ву сво је уну тра шњо сти. Оту да се ниг де, али ниг де и не мо же 
уо чи ти са мо де ли мич но из ра же на пе сни ко ва ми сао, ниг де се 
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по ред ње го вих сти хо ва не мо же при бе ле жи ти на по ме на: за-
пле ње но.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 162)

Сло бо да, ко јом Ње гош ди ше и пи ше, то у ства ри ни је сло-
бо да у вул гар ном, гра ђан ском сми слу те ре чи, но то је ин-
стинкт, над ко јим он сам ни је вла стан, и у ко ме он сам не ма 
ни ка кве за слу ге. „Ње го ше ва сло бо да ро ђе на је с њим јед-
но као пе сни ком и дру го као Цр но гор цем. Он ни је мо гао да 
кри је сво је ми сли, оту да их он ни је ни крио. Кад је он мо гао 
и смео ре ћи оно што је већ ре као, би ло би чуд но ва то, да још 
не што има, што он не би смео ре ћи, да је осе ћао по тре бу да 
то ка же“ (Ве ли ми ро вић 1994, 163). Ов де про на ла зи мо тач но 
из во ђе ње за кљу ча ка Вла ди ке Ни ко ла ја. Ре као је све што је 
мо гао, ми слио и осе ћао и од бра на Ње го ше ве ре ли ги о зно сти 
је та ко и ис ка за на.

То је став при бра ног и смер ног ту ма че ња, али исто та ко 
и пла ме ног све до че ња и уми ље ња. При род но је да се ве ру ју-
ћи чо век за љу би у це лу тво ре ви ну Бо жи ју и да у при вид ном 
бе сми слу исто ри је од го нет не сми сао Бо жи ји; при род но је да 
чо век сам по ста не све тлост От кри ве ња, про ро чан ство, и да 
га у дру го ме пре по зна.

Бог др жи у тај но сти сво ју соп стве ну ло ги ку ко ја ма да се, 
пре ма Па влу Ев до ки мо ву, не про ти ви Прав ди, до да је ов де 
но ву ди мен зи ју, и не тре ба за ви ри ва ти у по след њу тај ну Ње-
го вог ми ло ср ђа.

Са да сле ди дру ги део овог Ни ко ла је вог по гла вља ко ји ће 
не за ви сно од Ње го ше ве ре ли ги о зно сти и ве ре у Бо га, раз ма-
тра ти ње го во по и ма ње од но са из ме ђу хри шћан ске и му ха ме-
дан ске ве ре:

„На хри шћан ство и му ха ме дан ство као две исто риј ске мо ћи, 
гле дао је Ње гош као на два фа тал на, кр во но сна и смр то но-
сна ри те ра, ко ји сто је у не пре ста ној ме ђу соб ној бор би, и ко-
ји ма сла бо чо ве чан ство сле ди пре би ја ју ћи се и по ту ца ју ћи се 
у стра да њу и кр ви:
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‘Лу на и крст два стра шна сим во ла
њи хо во је на гроб ни це цар ство;
сље до ват им ри је ком кр ва вом
у ла ђи ци грд на стра да ни ја,
то је би ти јед но или дру го’.“
(Ви је нац)

За Ње го ша је Ко со во по че так све срп ске не сре ће. Ова не сре ћа 
ни је сва у то ме, што су Тур ци по бе ди ли Ср бе, но ве ћи део њен 
је у то ме, што је ве ра Му ха ме до ва по бе ди ла ве ру Хри сто ву. По-
сле Ко сов ске бит ке у по ко ре ном срп ском пле ме ну мо гли су жи-
ве ти, ка ко су и до тле жи ве ли, са мо пре ве ре ни, тј. са мо они, ко-
ји су оста ви ли сво ју ста ру ве ру, и при ми ли но ву, за во је вач ку.

Све што је би ло по сто ја но и твр до у ве ри у срп ском на ро-
ду, по Вла ди ци Ње го шу, скло ни ло се у цр но гор ска бр да, да се 
из сло бо де бра ни, да бра ни ама нет пра де дов ски: 

„Обе брат ске ве ре има ле су не че га при ма мљи во га. Јед на је 
ве ра три јум фу ју ћа на тро ну, но на тро ну не пра во узе том; 
дру га је ве ра у по ни же њу, но у по ни же њу ча сном, по ни же на 
од не прав де; јед но је ве ра Про ро ко ва, чи ји је бар јак за се нио 
свет, ис под ко га ко изи ђе сун це ће га спр жи ти ка ко му ња, 
ве ра то пу за и мо ћи, и оби ља и сла сти; дру го је ве ра рас кр-
шћа ли по ва, ку кав на си ро та, но уз то и вје ра Оби ли ћа, слав-
ног ви те за, ко ји ба ца у не сви јест љу де. Јед на ве ра ну ди бла-
го ва ње зе маљ ско и обе ћа ва не бе сно, дру га тра жи стра да ње 
за прав ду на зе мљи и пред ви ђа уте ху по смр ти они ма ко ји 
стра да ју.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 165)

Сле ди ши ро ко про ми шља ње Вла ди ке Ни ко ла ја ко ји ми шље-
ње Вла ди ке Ње го ша при хва та, пра ти и по ја шња ва:

„Ко ме Бо гу при на дле жи свет, му ха ме дан ском или хри шћан-
ском? Ни Тур ци ма ни Цр но гор ци ма не па да на ум ово пи та-
ње, по што и јед ни и дру ги ми сле на јед ног и истог Бо га ва зда, 
кад ње го во име спо ми њу. Или зар има не ка ка кве раз ли ке из-
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ме ђу то га Бе глер бе го ва Бо га и ово га, ко га спо ми ње игу ман 
Те о до си ја, го во ре ћи:

‘Неј ма ца ра до јед но га ца ра,
Бог на не бу, и он је на зе мљи?’“ (Ве ли ми ро вић 1994, 167)

Бог као та кав ни кад ни је пред мет вер ске кон тро вер зе ме ђу 
Цр но гор ци ма и Тур ци ма, ка же Вла ди ка Ни ко лај ту ма че ћи 
Вла ди ку Ње го ша. Раз ли ка из ме ђу ве ре јед них и ве ре дру гих 
је сте по гла ви то у ра зли ци њи хо вог кул та и мо ра ла.

Све ти Вла ди ка Ни ко лај све до чи да је Вла ди ка Ње гош од-
лич но по зна вао све ни јан се ислам ске ве ре и са свим је објек-
тив но из ло жио:

„Са свим ре љеф но из о бра же на је ве ра исла ма у ра зним сво-
јим пред став ни ци ма, ко ји се уза јам но до пу њу ју, јер сва ки 
од њих ре пре зен ту је је дан аспект сво је ве ре: ислам као ве-
ра сла до стра шћа (Му стај ка ди ја), као ве ра во јин стве на и 
па три циј ска (Скен де ра га, Се лим ве зир), или ве ра гру бо сти 
и нео б у зда но сти (сват Тур чин, Бе глер-бе г), или ве ра ча сти 
(па ша Шу вај ли ја), или ве ра исти не и пра ва (му ла Ха сан). 
Чак и вер ски ра ци о на ли зам, нај ве ћа рет кост у све ту му сли-
ман ском, ни је од Ње го ша остао не за па жен и не спо ме нут.“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 172)

Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић на осно ву ту ма че ња Ње го ше-
вих де ла про ми шља о ве ри му сли ма на:

„Сто ти не је по ко ље ња ова ве ра над жи ве ла, сто ти не гра до ва 
раз ру ши ла и дру гих сто ти не са гра ди ла; са го ре ла је алек сан-
дриј ску би бли о те ку и про сла ви ла се Баг да дом и Гра на дом, 
по зо ба ла је на ро де као ћук ти це и за се ни ла сво јим зе ле ним 
бар ја ком коп но и мо ре од Ме ке до фран цу ског бри је га и Бе-
ча, док јој пред овим ни је бу рак по ср нуо; сто ти не је по ко ље-
ња ова ве ра над жи ве ла и ми ли јар де до ба ра и ми ли јар де за-
ла по чи ни ла, иза ткав ши од све га пре жи вље ног и по чи ње ног 
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јед ну ко ло сал ну мре жу, ко ја се про сти ре у сви ма ди мен зи ја-
ма.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 172)

И је дан и дру ги вла ди ка има ју за јед нич ки став да пред став-
ни ци јед не и дру ге ве ре ис ти чу са мо тра ди ци о нал не вер ске 
оби ча је и ин си сти ра ју на ува жа ва њу вер ских сим во ла. Ње-
гош ни је пот це њи вао тра ди ци о нал ни вер ски сим бо ли зам, 
но га је ви ше са са жа ље њем по сма трао као веч но не у спе ли 
по ку шај љу ди, да из ра зе оно у шта ве ру ју. За то сво је твр ђе ње 
Вла ди ка Ни ко лај на во ди Ње го ше ве сти хо ве у ко ји ма се он са 
ка те дра ле Св. Пе тра у Ри му обра тио Бо гу:

„Ра ди чо вјек све што ра дит’ мо же,
да уго ди те би, ви шњи Бо же!
С обла ци ма све те ку ле ве же,
У ку ла ма чи сти та мјан же же:

(...)
Хо ће име тво је да из ре че,
што чув ству је, то хо ће да ре че“ (Ве ли ми ро вић 1994, 174)

Су шти на Ње го ше ве ве ре, по Вла ди ци Ни ко ла ју Ве ли ми ро-
ви ћу, је сте у сле де ћим ре чи ма:

„У Ње го ша је ва зда био жив осе ћај ду хов не над мо ћи над 
оста лим љу ди ма, и оту да ва зда и са жа љив по глед на све тво-
ре ви не љу ди, па след стве но и на њи хо ве вер ске ин сти ту ци је. 
Осим то га, ње га ни кад ни је оста вља ла ми сао о ни штав но сти 
чо ве ка и свих ње го вих де ла пре ма Бо гу и Бо жи јим де ли ма. 
Шта су сви сим во ли љу ди, ко ји ма се они на пре жу да из ра зе 
Бо га, пре ма моћ ним де ли ма, ко ји ма је Бог сам се бе из ра зио? 
Шта је храм Св. Пе тра пре ма хра му, ко ји је Бог сам се би по-
ди гао.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 174)

Чи ни се да је све ово Све ти Вла ди ка из ре као због оних ко-
ји су Ње го шу за ме ра ли да је пре ма ло цр квен и да се не др-
жи ка но на.
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Овом књи гом Вла ди ка Ни ко лај по ка зу је да је Вла ди ка 
Ње гош са мим со бом био жи ви храм, и од сво га жи во та на-
чи нио ли тур ги ју, ослу шку ју ћи ти ши ну Ре чи Бо жи је, да би је 
учи нио моћ ни јом од сва ке из ви то пе ре не ре чи то сти и сва ке 
ма и ве ли чан стве не људ ске тво ре ви не.

„Ти си се би храм ди га’ над сви ма,
што сав стра шни про стор об у зи ма.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 175)

Вла ди ка Ни ко лај има раз у ме ва ња за што Ње гош ни је мно го 
ма рио за це ре мо ни јал но, култ но у ве ри, и за што ни је осо би-
то во лео да као епи скоп ли тур ги ше:

„Ве ћи на љу ди не раз у ме ни сво је соп стве не ре чи ни ти сим-
во лич не зна ке, ко ји ма се обра ћа Бо гу, као што она и мно го 
што шта дру го на сле ђе но не раз у ме, а ис пу ња ва. Ма са на-
род на при а ња за спо ља шњи из глед ве ре, за ње ну ма те ри јал-
ну про ја ву, не пр о ни чу ћи у сми сао пр о ја вље ног, ма те ри ја ли-
зо ва ног. Све ду хов но, што се не ма те ри ја ли зу је, не спу шта се 
до ср ца и ду ше на род не; а све опет то ду хов но јед ном ма те-
ри ја ли зо ва но, ко јим се че сто са свим по мра ча ва ње го ва ду-
хов на под ло га, Ње гош ни је во лео; а ни је га во лео из истог 
раз ло га, из ко га и Хри стос.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 176)

Ов де на ла зи мо од бра ну Ње го ше ве ре ли ги о зно сти нај ја чим 
аду том у ко ме Вла ди ка Ни ко лај ка же ка ко Ње гош ни је во лео 
са мо спо ља шње пр о из но ше ње ве ре, као што га ни је во лео ни 
Хри стос: „Хри стос је ко рео фа ри се је, што, ис пу њу ју ћи са ве-
сно и нај сит ни је и нај бе зна чај ни је култ не про пи се, за бо ра-
вља ју прав ду (Мт. 23, 23)“. И као по ја шње ње Вла ди ка на во ди 
сле де ће: „Ве ли ка ма са је го то во увек фа ри сеј ска, тј. она го то-
во увек прет по ста вља из вр ше ње сит них вер ских про пи са, ма 
и на ште ту круп ни јих.“

Ње го шев, и у ве ли кој ме ри и свој, зна ча јан став о ве ри и 
кул ту, Вла ди ка Ни ко лај ће по ја сни ти у сле де ћем одељ ку:
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„За бо ра вља ју, да кле, и му сли ма ни и хри шћа ни оно, ‘што је 
нај пре те жни је у за ко ну’, ка ко ко ран ском та ко и је ван ђел-
ском, за бо ра вља ју прав ду и јед ни и дру ги, иа ко ујед но и са-
ве сно вр ше све култ не це ре мо ни је сво је ве ре. Оту да је Ње-
гош и хла дан пре ма кул ту и култ ним це ре мо ни ја ма. Култ је 
мо ли тва Бо гу; култ, ко ме од су ству је ра зум и ср це мо ле ћих, 
хлад на је мо ли тва, а хлад ну мо ли тву Бо гу наш пла ме ни пе-
сник ни је мо гао љу би ти. (...) Сит не вер ске пре пир ке, ко је та-
ко че сто за ни ма ју ма ле љу де, ни кад ни су мо гле ап сор бо ва ти 
ин те ре со ва ње Ње го ше во; ове сит не вер ске пре пир ке би ле су 
ње му нај о мр зну ти ји пред мет, ко ји га је мо гао је два што ма-
ње озло во љи ти не го по ту ри це. А за њ су би ле сит не вер ске 
пре пир ке сва по по ва ња око вје ре, ко ја су би ла у ста њу да раз-
бра те, за ва де, раз бук те мр жњу, и осве то љу бље, да по вар ва ре 
и об љу та ве род људ ски. Но Ње гош ни је пред ви ђао факт, да 
је це ла исто ри ја ис пу ње на ова квим вер ским пре пир ка ма, и 
да је цео свет и у ње го во вре ме био, као и у на ше што је, њим 
ис пу њен.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 176)

Сле ди чу де сан и ве о ма на дах нут за вр ше так:

„Да је овај епи скоп жи вео у вре ме ве ли ких цр кве них са бо ра, 
он не би при па дао ни јед ној вер ској пар ти ји, он би се уз ди зао 
над сви ма пар ти ја ма; да је жи вео под Ино кен ти јем III био би 
спа љен; да је био са вре ме ник Св. Са ве, био би ово ме нај не у-
мор ни ји и нај рев но сни ји са труд ник на де лу на род ног про све-
ће ња; да ни је умро 1851. год. од ту бер ку ло зе, умро би 1870. од 
гне ва, кад је Кан то ва и Де кар то ва отаџ би на при зна ла не по гре-
ши вост јед ног смрт ног чо ве ка. Овај вар вар ме ђу вла да ри ма, 
ко ји ме ри љу де дје лом и вр ли ном, спре чио би мно го вар вар-
ства у све ту, да је се део на пре сто лу мно гих и мно гих та ко зва-
них ху ма них кра ље ва, ко ји су љу де лак том вје ре, ме ри ли. Хус 
и Бру но и Га ли лео из ве сно не би стра да ли од ово га пред став-
ни ка хри шћан ства. Ко се да кле, сме усу ди ти, да на зо ве Ње-
го ша вар ва ром ме ђу вла да ри ма, осим ње го ве гор ке иро ни је и 
оно га, ко не по зна је оста ле вла да ре?“ (Ве ли ми ро вић 1994, 178)
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3.2. Мо ли тва и ви те штво

У сво јим пу то пи си ма Љу ба Не на до вић за Ње го ша ка же да је 
он био по бо жан сво јом ви шом по бо жно шћу, а по Ни ко ла ју Ве-
ли ми ро ви ћу се од нос Ње го ша к Бо гу мо же се из ра зи ти јед ном 
је ди ном реч ју: мо ли тва. Не ве ро ват но је, али за то и не ма ње 
нео спор но, твр ди Вла ди ка Ни ко лај, да Вла ди ка Ње гош — ко ји 
је из бе га вао це ре мо ни јал не и офи ци јел не мо ли тве, и иза зи вао 
по до зре ње мир јан ству ју шћег — ни је у ства ри ни кад ни пре ки-
дао сво ју мо ли тву. Сво је све до че ње о Ње го ше вој мо ли тви Вла-
ди ка Ни ко лај и по твр ђу је са мим ње го вим сти хо ви ма:

„и у ју тру злат ној зо ри,
и у под на жар ком ча су
и ве че ра ти хом ми ру“
(Веч. мо ли тва)

Ње гош је мо ли твом стал но био сје ди њен са сво јим Бо гом. 
Бо жан ска при ро да је до ступ на уче шћу не у њој са мој, не-
го у ње ним енер ги ја ма. Пре ма Све том Гри го ри ју Па ла ми, 
онај ко уче ству је у Бо жан ској енер ги ји по ста је и сам у из ве-
сном сми слу све тлост. Ова све тлост ни је ни ма те ри јал на, ни 
ду хов на не го Бо жан ска, не ство ре на, она се да је чо ве ку це-
лом и чи ни да он жи ви као при ча сник Све те Тро ји це, у бла-
жен ству бу ду ћег ве ка не на пу шта ју ћи овај са да шњи. У сво-
јим мо ли тва ма он ис ка зу је ди вље ње и по хва лу „и још не што 
тре ће, што мо ра чи та о це из не на ди ти – бла го дар ност!“ (Ве-
ли ми ро вић 1994, 180). То је ста ње обо же но сти у ко ме ће Бог 
би ти у све му не по су шти ни не го сво јом енер ги јом и не ис ка-
за ном кра со том Тро ји це.

Вла ди ка Ни ко лај се пи та јав но за што је Ње гош бла го да-
рио Бо гу, јер Бог не тра жи бла го дар ност од љу ди. Та ко ђе Вла-
ди ка Ни ко лај зна да је Ње го ше ва бла го дар ност Бо гу би ла да-
ле ко од стра ха и мо ра ња, и са мим тим је за го нет ни ја: „За што 
је имао да бла го да ри Бо гу овај ве ли ко му че ник жи во та, при-
ко ван за лов ћен ску сте ну и не ми ло сно ши бан спо ља и из ну-
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тра? Шта је има ла ко ме да бла го да ри ова суд ба, ко ја из гле да 
ве ћа бај ка од Про ме те је ве?“ (Ве ли ми ро вић 1994, 180).

Ни ко лај Ве ли ми ро вић по зи ва чи та о це да за јед но са њим 
пра те Ње го шев жи вот, ње го ва раз ми шља ња и осе ћа ња. 
Пред ла же да пу сте са мо га Ње го ша, да им он сам на то од-
го во ри. Нај лич ни јим, искре ним, бла го дар ним, обра ћа њем 
Бо гу по чи ње он свој те ста мент, пи сан от при ли ке на го ди-
ну пред смрт:

„Бла го да рим ти, Го спо де, што си ме ти удо сто јио ди ћи на јед ну 
из ви си на тво га све та и бла го во лео на по ји ти ме лу ча ма тво је 
све тло сти, твог чу де сног сун ца; бла го да рим ти, Го спо де, јер ти 
си ме над ми ли о ни ма уз нео и ду хом и те лом. Ко ли ко ме је из 
де тињ ства мо га тво је не по сти жно ве ли чан ство по гру жа ва ло 
у хим не, – у хим не бо жан ске ра до сти, уди вље ња и тво је ви ше 
ле по те, то ли ко сам ја с ужа сом гле дао на бед ну суд бу чо веч ју и 
опла ки вао је (Ров. 199).“ (Ве ли ми ро вић 1994, 180)

Вла ди ка Ни ко лај пи ше да је Ње гош ја сно осе ћао сво ју су пре-
ма ци ју над љу ди ма ко је је по зна вао. Сви дру ги љу ди као да 
су ма ње су би ли све сни сво је ми зе ри је и Бо жи је ве ли чи не. 
Ње гош је, ме ђу тим, био све стан то га. Та два кон тра ста не-
пре ста но су би ла при сут на у ње го вом ду ху: „Ово ви со ко са-
зна ње ни је га во ди ло сре ћи, али га је уз ди за ло Бо гу, уз ди за ло 
га над ње го вом соп стве ном ми зе ри јом. Он је ви део све тлост 
Бо га, ко ја је дру ги ма би ла не до ступ на; он је осе ћао се бе бли зу 
ове све тло сти; и – бла го дар ност је ис пу ња ва ла пе сни ко ву ду-
шу за јед но са по хва лом и ди вље њем (Ве ли ми ро вић 1994, 181).

Вла ди ка Ње гош је по Вла ди ци Ни ко ла ју био пот пу но 
све стан сво је ми зе ри је пред Бо гом и сво је су пре ма ци је пред 
љу ди ма:

„Ње гош је хва лио Бо га као иде ал све га оно га, што је за њ би-
ло ве ли ко, а што је он сам у се би осе ћао у ма ле ним од лом-
ци ма. Ови ма ли од лом ци иде ал но га, ко ји уо ста лом ни су од-
лом ци до у од но су пре ма це лом иде а лу, Бо гу, и са чи ња ва ли 
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су оно свој ство, ко јим се пе сник осе ћао сро дан с оцем по е зи-
је и ко је га је к ово ме при вла чи ло, као што јед но сун це при-
вла чи сво ју пла не ту:
‘не ка кво ме свој ство ди гло та мо,
не ка кав ме све ти маг нет те гли’.“
(Лу ча) (Ве ли ми ро вић 1994, 182)

За то је, пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, Бог омо гу ћио Ње го-
шу да га спо зна као цео чо век и да ви ше не мо же да го во ри о 
ви зи ји, чи сто осе тил ној или ин те лек ту ал ној. Гра ни ца не по-
сто ји ме ђу ство ре ним и не ство ре ним. То ни је ре дук ци ја осе-
тил ног, ни ма те ри ја ли за ци ја ду хов ног не го при че шће це лог 
чо ве ка, је дин ство људ ске лич но сти са Бо гом, са оне стра не 
свих огра ни че но сти ство ре не при ро де.

Ње гош je пре ма Вл. Ни ко ла ју био од рет ких у исти ни уса-
мље них при ро да, у ко ји ма се свет веч но ва ра, ми сле ћи да оне 
узи ма ју уче шћа у ње го вим по сло ви ма и за ба ва ма свом ду-
шом, док су оне, ме ђу тим, иа ко при сут не, ва зда од сут не, а 
он оку пи ран сво јом ви зи јом, на ко јој је скон цен три са на сва 
њи хо ва сим па ти ја. „Ови не со ци јал ни, анор мал ни, ге ни јал-
ни ви зи о на ри, је ди ни жи ве у пра вој ду шев ној уса мље но сти. 
Њи хо ва ви зи ја свуд их пра ти и они је сву да гле да ју, ма ку да 
да су њи хо ве очи упр те и ма чи ме да је њи хо во вре ме за у зе то. 
Ни ка кво дру штво и ни ка кво слу жбе но за ни ма ње ни је ре ме-
ти ло Ње го ше ву уса мље ност“ (Ве ли ми ро вић 1994, 183).

Ов де је ис ка за на искре на са жи вље ност, ве ли ко раз у ме ва-
ње свог ве ли ког прет ход ни ка, пе сни ка и вла ди ке, од ње му, по 
мно го ме че му бли ског у ду ху Вла ди ке Ни ко ла ја:

„Он је био уса мљен ка ко он да, ка да је сам но ћу се део пред сво-
јим ко на ком и по сма трао зве зда но не бо, та ко и он да ка да се 
на ла зио усред ма се на ро да у Тр сту или Ри му. Он је ма ло го-
во рио, ве ле ње го ви би о гра фи, ва зда је био за ми шљен, ва зда 
ду шом уса мљен. Ово уса мље но остр во ва зда је оста ја ло уса-
мље но; људ ско мо ре, ко је га је оп ко ља ва ло, ни кад га ни је мо-
гло за пљу сну ти, још ма ње по то пи ти. Све су се бу ре ути ша ва ле 
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у бли зи ни ње го вој. Овај чо век вла дао је моћ ном ре чи и моћ-
ним по гле дом. Ње гов је по глед го рео као и пу сти ња у ко јој је 
жи вео, ње го ве ре чи су зву ча ле као глас ва пи ју ћег у пу сти њи. 
Он је у исти ни пред ста вљао пу сти њу где год је до ла зио, пу сти-
њу, ко ју ни ко ни је мо гао та ко ла ко за па зи ти због ње ног спо ља-
шњег, пр о тив ре че ног, оа зног из гле да.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 183)

Вр ло нео бич но по ре ђе ње, ис ка зу је од ли чан ре то ри чар Вла-
ди ка Ни ко лај, па по том гра ди ра ту ми сао до Ап со лу та:

„Он је био сам. Па ипак не; он ни ка да ни је био сам. Он је 
мо гао за се бе ре ћи као што је је дан дру ги за се бе ре као, 
ипак ни сам сам, јер је Отац са мном (Јов. 16, 32). (...) Ње го-
ва уса мље ност, да кле, би ла је са мо уса мље ност у од но су ка 
ово ме све ту, ње го ва дру штве ност пак од но си ла се на свет 
тран сцен дент ни. А ова дру штве ност пе сни ко ва у од но су 
пре ма јед ном ви шем, све тли јем све ту од на ше га из ра жа-
ва ла се у ње го вом ср цу ен ту зи ја змом или све том сим па ти-
јом.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 184)

На по јен на ли тур гиј ском вре лу, Вла ди ка Ње гош, во ђен ду-
бо ком ве ром, тре звен и пун ли ша ва ња, за ди вљу је и Вла ди-
ку Ни ко ла ја сво јом са вр ше ном рав но те жом. Ње го ва бе стра-
сна страст ра ди кал но от кла ња сва ку по тре бу за ви зу ел ним 
или дру гим сен зи тив ним фе но ме ни ма и ис кљу чу је сва ку ра-
до зна лост, пат њу, бол и страх.

За то пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу ни шта по гре шни је не 
би би ло не го схва ти ти Ње го ше ву мо ли тву као мол бу. Ње гош, 
ко ји је та ко ре ћи бес пре кид но жи вео ду хом сво јим у при су-
ству сво га Бо га, ко ји је овом Бо гу то ли ко хим но вао и псал мо-
вао, и ко ји је, с дру ге стра не, то ли ко тр вен и га жен био сво јом 
Бо гом – од ре ђе ном суд бом, ни кад ни је из вик нуо: Учи ни Бо же, 
нек ме ова гор ка ча ша ми мо и ђе. Не, он је др жао да на суд бу ви-
ка ти не сми је и сно сио је с по сто јан ством све што га је сна ла-
зи ло. На су прот ње му пе сник пса ла ма сва ко га тре нут ка ва пио 
је Бо гу за по моћ про тив сво јих не при ја те ља; Ње гош је та ко 
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гво зде но био убе ђен у не из мен љи вост за ко на, ко је је Бог дао 
овом све ту, да је сва ка ко сма трао уза луд ним мо ли ти се у ко-
рист из ме не тих за ко на. (...) Вла ди ка Ни ко лај ми сли да ни кад 
Ње го ше ва мо ли тва не ће би ти по пу лар на, ова сто јич ка, умет-
нич ка, ари сто крат ска мо ли тва. Сви љу ди до ла зе Бо гу да ишту 
или да му бла го да ре за да но, при чем и ова бла го дар ност ни је 
дру го до иска ње, да се да но одр жи и умно жи: „Ње гош не до-
ла зи Бо гу за то, он до ла зи да му се ди ви, да га адо ри ра.“ Па чак 
Вла ди ка Ни ко лај иде до тле да ис ти че и ово: „И Хри сто ва мо-
ли тва са др жи иска ње хле ба на су шног и она је мол ба за от кло-
ње ње ча ше гор чи не“ (Ве ли ми ро вић 1994, 184).

Вла ди ка Ни ко лај во зди же свог ве ли ког прет ход ни ка на-
дах ну то, искре но оча ран и са жи вљен са ду шом и пат њом 
ње го вом:

„Но Ње го шев је од нос к Бо гу и сво јој суд би из у зе тан. (...) 
То је од нос умет нич ки и хе рој ски, умет нич ки к Бо гу а хе-
рој ски ка сво јој суд би. У при су ству Бо га Ње гош за бо ра вља 
сво ју суд бу; ње га не за ни ма у том тре нут ку оно што је ње-
го во но оно што је Бож је. (...) Све та сим па ти ја пре ма Бо гу 
за се ња ва у пе сни ку сва дру га осе ћа ња. Он се вај као на сво-
ју суд бу пред Си мом Ми лу ти но ви ћем, чак и пред јед ним Га-
ги ћем, но пред Бо гом ни кад. С љу ди ма он го во ри људ ским, 
с Бо гом бо жан ским је зи ком. Овај бо жан ски је зик у Ње го ша 
је сте умет нич ка ад ми ра ци ја; но не ис кљу чи во умет нич ка но 
и про роч ка, јер Ње гош по сма тра Бо га не са мо као ле по ту но 
и као прав ду.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 185)

При кра ју сво је сту ди је Вла ди ка Ни ко лај има по тре бу да се 
освр не и на дру га Ње го ше ва по ет ска де ла у ко ји ма се он као 
и у ствар ном жи во ту бо рио про тив не прав де: Гор ски ви је нац 
је нај сјај ни ја про по вед и нај ве ли чан стве ни ја гло ри фи ка ци ја 
прав де на срп ском је зи ку. Шће пан Ма ли, Сво бо ди ја да, Ку ла 
Ђу ри ши ћа, Чар дак Алек си ћа и Бој Ру са с Тур ци ма „пи са ни су 
с истим оду ше вље њем за прав ду и истом од врат но шћу пре-
ма не прав ди“ (Ве ли ми ро вић 1994, 186).
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Ни ко лај обра зла же сво је и Ње го ше во оправ да ње про ти-
вље ња злу: „Гол гот ска тра ге ди ја по сле ди ца је не па сив но сти 
но ак тив но сти Хри сто ве про тив зла, оли че ног у изра иљ ском 
фа ри сеј ству. Хри стос се бо рио про тив зла, на па дао зло, исти-
на не оруж јем – зар се зло са мо оруж јем на па да и уби ја? – но 
ре чи ма, и то ка ко стра сним ре чи ма! (Мт. 23)“ (Ве ли ми ро вић 
1994, 188).

Вр ло са мо у ве ре но је и ја сно твр ђе ње Ни ко ла је во о Ње го-
ше вом од но су пре ма злу. Ов де је Вла ди ка Ни ко лај ап со лут но 
са жи вљен са ње го вом ду шом и ње го вим ду хом:

„Кад би све ко ли ко зло у све ту има ло са мо јед ну гла ву, ја не 
знам шта би Тол стој чи нио с том гла вом. Ње гош би је по се као. 
По се као би је, и, ако би је и на чи јем ол та ру са го рео – са го рео 
би је на ол та ру Ми ло ша Оби ли ћа.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 188)

Вла ди ка Ни ко лај и сам као да пи ше оду Оби ли ћу ис ка зу ју-
ћи ње гов зна чај и раз лог ње го ве гло ри фи ка ци је у де лу Ње-
го ше вом:

„Не ма ње не го два на ест пу та у са мом ‘Гор ском ви јен цу’ по-
ми ње се Оби лић. По сле име на Бож је га ни чи је се име у овом 
де лу, из у зев уча сни ка дра ме, не по ми ње че шће од име на 
Оби ли ћа. Оби ли ћа Цр но гор ци (Ње го ше вог вре ме на) сне ва-
ју – и по но се се та квим сном – Оби ли ћа пе ва ју, Оби ли ћем се 
ку ну, Оби ли ћем жи ве. И из ве сно ни ко од Цр но го ра ца ни-
је ви ше сне вао Оби ли ћа ни ти је ико њи ме ви ше жи вео не го 
сам Ње гош. (...) Ви те штво Оби ли ћа је раз лог, због че га се Ср-
би њи ме оду ше вља ва ју, и због че га га Ње гош го то во ди ви ни-
зи ра.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 189)

У свом све до че њу о Ми ло шу Оби ли ћу, Вла ди ка Ни ко лај, иа-
ко ка же да је реч о исто ри ји, ко ри сти еп ски мит, а не исто риј-
ске чи ње ни це. О Ми ло шу Оби ли ћу го во ри ће ве о ма на дах-
ну то, као еп ски пе сник, ме ђу тим за ћу та ће пред Ње го ше вим 
опи сом па ло га ви те за:
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„Ње го ше ва ду ша, ко ја је жед не ла за нај у зви ше ни јим хе ро и-
змом, на шла је свој иде ал у Оби ли ћу. Хе ро ји су за њу и Ду шан 
и Но вак, и Ман ду шић и Ми ћу но вић, и Ка стри о тић и Ка ра-
ђор ђе, но Оби лић је чу до ви те зо вах, он се уз ди же над сви ма, 
он, као Ахи лес, над сје ни ма вла да.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 193)

Вла ди ка Ни ко лај ће на ве сти да је Вла ди ка Ње гош ис та као 
по ред Оби ли ћа нај већ ма вој во ду Ми ћу но ви ћа и Ка ра ђор ђа 
Пе тро ви ћа. Хе ро ји по Вла ди ци Ни ко ла ју до ла зе на зе мљу као 
суд Бо жи ји да раз лу че пше ни цу од ку ко ља:

„Они че сто до ла зе, да про ме не вред но сти, да ток исто ри-
је окре ну, да на лич је ства ри, ко је је бли зу да се упле сни ви 
од та ме и вла ге, обр ну сун цу. Ко со во је за кло ни ло Срп ству 
сун це; оно је учи ни ло ла фе ра та ри ма; Ка ра ђор ђе је до шао и 
окре нуо кар ту, и лаф ска ср ца по но во су раз бу ђе на, ра та ри су 
по но во по ста ли ла фо ви ма.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 195)

Хе рој ству Ка ра ђор ђе ву не не до ста је ни шта; и крај ње го ва 
жи во та је хе рој ски. Хе ро ји, по Ње го шу, свој жи вот за вр ша-
ва ју тра гич но: „Да, ви те за су сто пи це тра ги че ски ко нац пра-
ти“ (Ве ли ми ро вић 1994, 196).

По том Вла ди ка Ни ко лај твр ђе ње и по ја шња ва не са мо од-
но сом љу ди пре ма хе ро ју, не го и од но сом са мо га Бо га:

„Хе ро ју не тру ју жи вот гор чи ном са мо не хе рој ски, ма ли љу-
ди око ње га, за ко је он ра ди, не го че сто и са мо не бо. И с не-
ба, тог је ди ног уто чи шта го ње ног хе ро ја, че сто се од го ва ра 
иро ни јом:

‘Ју на ку се че шће пу тах хо ће?
ве дро не бо на сми јат гро хо том’.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 197)

Са жи вљен са ми шљу и ду шом Ње го ше вом, Вла ди ка Ни ко лај 
по и ма и све до чи исто:
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„И не бо и зе мља, да кле, из гле да по не кад, да су у за ве ри про-
тив хе ро ја. Он је уса мљен, но он сто ји на сво ме ме сту до 
кра ја. Не прав да над њим три јум фу је, но он оста је са ве зник 
прав де до гро ба. Учи ни ли му се по не кад, цео свет – ад и 
сви љу ди – па кле ни ду хо ви, он ве ру је ипак, да све тлост и 
прав да по сто је не где у све ту, ма и скри ве ни од ње га; он их 
по гле да сва ко га ча са, да се по ја ве на сво јим три јум фал ним 
ог ње ним ко ли ма. Ви тез ве ру је до кра ја и кон ца, да је све-
тлост бо ља од та ме и прав да од крив де. Он ве ру је, и у сми-
слу те сво је ве ре он ва зда и збо ри и тво ри, и ва зда тво ри 
ка ко збо ри. (...) Но, ре ћи ће те, на том пу ту че ка ју га ми ли он 
де мо на? Све јед но; два ми ли о на де мо на чу ва ју сва ко рас кр-
шће. Че ка га си гур на смрт? Све јед но; он до смр ти бар жи-
ви, а на рас кр шћу ни ти се жи ви, ни ти се мре, но ве ге ти ра 
се. Че ка га крст? Да, а зар је рас кр шће не што дру го до до жи-
вот ни крст? Хе рој је пред мет за ви сти још и за то, што он ве-
чи то жи ви.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 199)

Ово сво је пр о ми шља ње Вла ди ка Ни ко лај по твр ђу је хри-
шћан ском прав дом за кљу чу ју ћи да је не тре ба оче ки ва ти на 
зе мљи. Сле де ћа ми сао пр о ши ре на је и на пе сни ке – хе ро је:

„И та ко је хе рој су пер и о ран дру гим љу ди ма као и пе сник. 
Хе рој у ства ри и ни је дру го до пе сник на де лу, као што пе-
сник ни је дру го до хе рој у оду ше вље ној ми сли. Пе сник је 
за ко но да вац, хе рој – из вр ши тељ за ко на. Пе сник је строг 
као ред у ва си о ни, хе рој је осве тљив као за кон. Шта је за-
да так хе ро ја, ре као је Ње гош, ука зу ју ћи на за да так Хри ста: 
хе рој до ла зи у свет на о ру жан оруж јем прав де, да по пи ре 
зло бу и тир јан ство. Он до ла зи, да кле, у име прав де, до ла-
зи као освет ник по га же не прав де. (...) Хе рој се не све ти, но 
он све ти. Ста не те ли ње му на но гу, он ће вам и опро сти ти 
но до дир ни те ли прав ду пра шљи вом но гом, та да не ишти-
те у ње га ми ло сти. Он се не све ти, он са мо све ти прав ду.“ 
(Ве ли ми ро вић 1994, 200)
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Сле ди раз ја шње ње Ње го ше ве основ не по став ке да је осве та 
све та и „бо гом за кр шће на“: „Хе рој све ти прав ду и на се би и на 
дру ги ма. Хе рој се пре све га ра ђа, да осве ти на ру ше ну (у пре ег-
зи стен ци ји) прав ду на се би, за то је он му че ник ово га сви је та, 
по том, да је осве ти на дру ги ма, за то ње го во му че ни штво не-
из бе жно тра ги че ски ко нац пра ти“ (Ве ли ми ро вић 1994, 200).

Ње гош је, ка ко све до чи Вла ди ка Ни ко лај и сам хе рој ска 
при ро да, као и ње гов на род, као и ње го ви хе рој ски иде а ли. 
Али он ни је са мо из вр ши тељ, он је и за ко но да вац. Он је пе-
сник – хе рој. Он се бо ри про тив не прав де и зна да је та бор ба 
са гла сна с во љом Бо жи јом, да она ле жи ду бо ко у осно ви зе-
маљ ске тра ге ди је и да „да ти ра још од пре по чет ка те тра ге ди-
је“ (Ве ли ми ро вић 1994, 201).

Да би, бар до не кле об ја снио, го то во остра шће не гор ње 
ре до ве, бор бом про тив не прав де, Вла ди ка Ни ко лај по ку ша-
ва да Ње го шев став убла жи, по ја сни, обра зло жи те о ри јом 
о ви те штву. Ви те штво не зна чи три јумф над не ја ким, не го 
три јумф над не пра вед ним; ви те штво не зна чи шен лук крај 
ве за но га ро бља, не зна чи па ли кућ ство и пљач ку. Ње гош је 
уки нуо оби чај пле мен ске осве те у Цр ној Го ри. За ње га то 
ни је би ло ви те штво: „Оби лић је иде ал, угле дај мо се на ње га, 
хо ће он да ка же сво јим Цр но гор ци ма. Оби лић се не све ти 
сво ме кле вет ни ку, као што се ви је дан дру го ме све ти те, но 
он се по ка зу је и бла го род ном уз др жљи во шћу и ве ли чи ном 
де ла ве ћи и ча сни ји од ње га. Овим се он све ти Ву ку. Све ти те 
се и ви та ко је дан дру гом“ (Ве ли ми ро вић 1994, 206). Ово ни-
су Ње го ше ве ре чи, већ, са жи вље на, са ње го вим ду хом, ми-
сао, и раз ја шње ње ви ше мо ти ва ци је уки ну ћа крв не осве те, 
Вла ди ке Ни ко ла ја.

Ов де се ми сли Вла ди ке Ње го ша и Вла ди ке Ни ко ла ја удва-
ја ју. Ње гош је свим сво јим би ћем љу био сво ју отаџ би ну. Он ју 
је љу био не за то што је она би ла ма ла – у то ме је он гле дао њен 
не до ста так, но за то, што је би ла ве ли ка. Ове ми сли ка сни је ће 
по твр ди ти и по ја сни ти и сам Иво Ан дрић:
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„Исто риј ска уло га Цр не Го ре, да кле, је сте у хе ро и зму тј. у ње-
ној бор би про тив не прав де, у осве ти прав де у све тој осве-
ти. Сто је ћи на стра ни прав де, Цр на Го ра сто ји на стра ни Бо-
га про тив Са та не, Ор му зда про тив Ари ма на, за ко на и ре да 
про тив бе за ко ња и не ре да. Та ко се исто риј ска уло га Цр не Го-
ре ста вља на јед ну огром ну, ва си он ску осно ву. (...) Да су Цр-
но гор ци на род иза бра ни, то је ве ра Ње го ше ва, не ма ње сил на 
и не ма ње оду ше вље на од ве ре про ро ка Иса и је у бо го и за бра-
ност изра иљ ског на ро да. По сто је, на рав но, ве ћи, бо га ти ји и 
кул тур ни ји на ро ди, и они, сва ки од сво је стра не, при ла жу из-
ве сне жр тве на ол тар прав де. Но сва ки од њих при ла же од 
свог су ви шка, Цр но гор ци пак при ла жу на тај ол тар све што 
има ју, као је ван ђел ска удо ви ца. Њи хов при лог ко ји оста је не-
за па жен од ве ли ких и сил них ово га све та, не оста је не за па-
жен од оно га, ко ји књи гу др жи ми ро бит ну, у ко јој и суд ба Цр-
не Го ре има свој на ро чи ти лист.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 207)

Вла ди ка Ни ко лај го во ре ћи о Ње го ше вом па три о ти зму, об ја-
шња ва га нај ви ше Ње го ше вом ве ром у Бо га и ње го вом ре ли-
ги о зно шћу из ко је све по ти че и и у ко ју се све вра ћа:

„Наш пе сник је па три от, чи ји па три о ти зам ни је ни шта у осно-
ви раз ли чит од све те сим па ти је, ко ја ње го ву ду шу ре ли гу је с 
Бо гом, као оцем по е зи је, ни ти од хе ро и зма, ко ји ње го ву ду-
шу ре ли гу је с Бо гом као ап со лут ном прав дом. (...) Ње го шев 
па три о ти зам, да кле, је сте са мо Ње го ше ва љу бав пре ма ње го-
вом основ ном бо жан ском иде а лу, кад он овај иде ал по сма тра 
с гле ди шта исто ри је род не му зе мље, или дру гим ре чи ма, ње-
гов па три о ти зам је сте јед на све тлост, ко јом ње го ва ре ли ги ја 
оба сја ва и за гре ва ње го во ср це у од но су пре ма род ној му зе-
мљи. Да ли је па три о ти зам ин стинкт ал’ ду хов ни во ђа? Мо гло 
би се ре ћи: код Ње го ша је ње гов па три о ти зам ду хов ни во ђа, 
ко ји је по стао ин стинк том, но ду хов ни во ђа, ко ји за ви си од 
јед ног вр хов ног ду хов ног во ђе, од ве ре Ње го ше ве, ин стинкт, 
ко ји но си ре ли ги о зни ко ло рит.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 208)
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* * *

Све код на шег пе сни ка, пре ма Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, има 
исти из вор и увир. Тај исти из вор и увир је сте ње го ва ре ли ги ја.

„И та ко ре ли ги ја Ње го ше ва ни је ста ри по ру ше ни за мак, 
ко ји се са мо од вре ме на на вре ме ки ти, ни ти јед но пу хор-
но ог њи ште, ко је се са мо не де љом за све тлу ца. (...) Ве ли ка 
ве ћи на дру гих љу ди мо ра да оста ви сво је сва ко днев но за-
ни ма ње, да би је дан мо ме нат мо гла би ти ре ли ги о зна. Ње-
гош је стал но ре ли ги о зан на су прот ве ли кој ве ћи ни, са-
мо мо мен тал но ре ли ги о зној. (...) Ње гош жи ви по сто ја но 
у сво јим уса мље нич ким, ин ту и тив ним ви зи ја ма, у чи јем 
ним бу су сва ка ствар и сва ка ствар чи ца у све ту до би ја нео-
бич но ве ли ке раз ме ре и јед ну осо би то ја сну и од ре ђе ну бо-
ју.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 209)

Пре ди ван је и умет нич ки на дах нут, ду шом Вла ди чи ном са-
жи вљен, опис Ње го ше вог по и ма ња све та од нај ма њег мра ва, 
до пла не та и до Бо га: „Као што се круг, на пра вљен па дом зр-
на пе ска у во ду, на гло ши ри на во де ној по вр ши ни, та ко се и 
ми са о ни круг све га без раз ли ке, ве ли ког или ма лог, на че му 
се са мо па жња Ње го ше ва за у ста ви, на гло ши ри, и све до тле 
ши ри, док не до дир не крај ње оба ле ње го ве ми сли; од овог не-
про ход ног ми са о ног хо ри зон та та кру жна ви бра ци ја пре ло-
мље на од би ја се, про ла зи кроз ср це пе сни ко во и на тај на чин 
ула зи у област ре ли ги је ње го ве“ (Ве ли ми ро вић 1994, 209). 
Ов де за ти че мо чи та ву оду ве ли ког бе сед ни ка Све тог Вла ди-
ке Ни ко ла ја ду ши и ду ху Вла ди ке Ње го ша.

По но во на ла зи мо све до че ње Вла ди ке Ни ко ла ја, ко ји пра-
те ћи Ње го шев ми са о ни си стем, до ла зи као и он, до Бо га, до 
не до ступ не све тло сти, оп ште га Оца по е зи је:

„По истим двој ним кру го ви ма кре ћу се и све дру ге ми сли и 
сви дру ги осе ћа ји Ње го ше ви, као и ми сао о мра ву или ла ву 
и осе ћај, ко ји њи хо ва суд ба на пе сни ко ву ду шу про из во ди. 
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Цен три оба ова кру га, пак, нај зад па да ју у јед но, у не до ступ-
ну све тлост оп штег Оца по е зи је.“ (Ве ли ми ро вић 1994, 209)

За кључ на раз ма тра ња

Вла ди ка Ни ко лај ула зи у фи ло соф ске ур ви не сво је и Ње го-
ше ве. Он ула зи, по на ма, нај ду бље у Ње го ше ву ду шу, удва ја 
се са њом и Ње го ше вим ду хом, ко ли ко год је то мо гу ће. И као 
да из те на мер не, бо ље да ка жем вољ не са жи вље но сти, из ну-
тра, осли ка ва Ње го ше ву ду шу. (Али из но си и дроб пе сни ка, 
да би Вла ди ку Ње го ша, још мо гли и дру ги и из ну тра пре гле-
да ти и на ћи оно што му не до ста је, и оно што са мо у нај ду-
бљој ну три ни не ко чу ва, ма ко ли ко гла сно го во рио. И то све 
за мно ге ко ји би му, от ка да је име но ван, а мо жда и пре, за ми-
тро по ли то ва на след ни ка, на шли не до стат ке и за мер ке. За оне 
ко ји су му и гроб то ли ко пу та отва ра ли и ру ши ли и ко сти но-
си ли уз и низ Лов ћен.)

Чи та лац (па и књи жев ни те о ре ти чар, ко ји и је сте ан га-
жо ва ни чи та лац) тре ба ло би да се ис так не спо соб но шћу да 
пра ти су ге сти је ау то ра и да их ак ту а ли зу је.

Сам чин пер цеп ци је де ла тре ба ло би, пре ма на шем ми-
шље њу, да бу де сро дан ак ту ства ра ња де ла, јер се њи ме вас-
по ста вља ју увек но ва зна че ња. Пре ма Га сто ну Ба шла ру, чи-
та ње и би ва чин ем па ти је са твор че вом има ги на ци јом или 
емо ци јом, а пр о у ча ва лац де ла по ста је пр о дук тив ни чи та-
лац, јер је ка дар да пр о ши ру је и умно жа ва сми сао де ла. За то 
овај рад ка ко је Ба шлар и сма трао не би смо оп те ре ти ли су-
ви шном ма те ма ти за ци јом да та ко не по ста не не га ци ја спон-
та ног и при род ног. Уте шно је то што на уч ни по сту ла ти ипак 
ни су ка дри да по ни ште спон та ну ко смо ло ги ју, пре ма ко-
јој пр во бит ност жи ви у ци ви ли за ци ји, а нај ви тал ни ји из раз 
при мар ног у чо ве ку из ра жа ва се кроз књи жев ност.

На зна че ни по е тич ки ви до ви и кон стру и са не но ве по е-
тич ке ка те го ри је, ко је смо из во ди ли из по е ти ка ова че ти ри 



307

Snežana Lj. Adamović, Petar II Petrović Njegoš in Thought of St. Nicholai Velimirovich 

ау то ра, пред ста вља ју за сни ва ње јед ног но вог пр о блем ског 
при сту па пр о у ча ва њу Ње го ше вог жи во та и де ла и на го ве-
шта ва ју и отва ра ју мо гућ ност та квог има нент ног при сту па 
пр о у ча ва њу ње го вих но вих из у ча ва ла ца.

На тај на чин до ка зу је мо по ста вље ну хи по те зу по ко јој 
Ње го ше во де ло има има нент ну осо би ну књи жев ног тек ста 
ко је је спо соб но за ре ин тер пре та ци ју, за по нов на струк ту ри-
ра ња, ко ја мо гу би ти пот пу но не за ви сна од за ми сли ау то ра. 
Оно има ту спо соб ност за пре о бра жа ва ње, ње го ву отво ре-
ност (она ко ка ко је ту ма че Мер ло-Пон ти, а доц ни је и Ум бер-
то Еко) ва ри јант ност зна че ња, ме ња ње сми сла и истин ску 
ен тро пи ју. Из у зет но вред на умет нич ка де ла, као што је Ње-
го ше во, има ју го то во не ис црп ну ен тро пи ју, и све док ен тро-
пи ја тра је, де ло и жи ви. Ако би се, крај ње хи по те тич но мо-
гућ ност ен тро пи је Ње го ше вог де ла до кра ја ис цр пла, де ло би 
„умр ло“ и не ста ло као умет нич ки пред мет.

* * *
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