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ДА ЛИ ЈЕ ПРИКАЗ ИСЛАМСКЕ ВЕРЕ  
У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ ЗЛОНАМЕРАН?* 

Са же так
При каз исла ма у Гор ском ви јен цу и оста лим Ње го ше вим де-

ли ма пред мет је број них ана ли за. Му сли ма ни у огром ној ве ћи ни 
на па да ју Ње го ша и оп ту жу ју га да је ан ти и слам ски ори јен ти сан. 
У по след ње вре ме, још ра ди кал ни је оп ту жбе Гор ског ви јен ца као 
ан ти и слам ског де ла до ла зе од не ких ис так ну тих за го вор ни ка не-
срп ског цр но гор ства. Ауто ри ко ји су се су прот ста вља ли овим на-
па ди ма има ју је дан озби љан не до ста так. Они ни су упо ре ђи ва ли 
Ње го ше ву сли ку исла ма са сли ком ко ју о тој ве ли кој и по што ва ња 
до стој ној ре ли ги ји да ју са ми му сли ма ни. Овај текст ра ди упра во 
то. Упо ре ђу је сли ку исла ма ко ју да ју му сли ма ни и сли ку ко ју да је 
Ње гош, све са ци љем да се ви ди, да ли се ове две сли ке чи ње нич но 
раз ли ку ју или не. 
Кључ не ре чи: Гор ски ви је нац, сли ка исла ма, од но си, вер ски су ко би, вер-

ска са рад ња, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179008, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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Овај текст по чи ње пи та њем: Да ли при каз ислам ске ве ре у 
Ње го ше вим де ли ма зло на ме ран?1) Већ из то га се ви ди ка ква је при-
ро да ру ко пи са ко ји сле ди. На ша ана ли за ће по ку ша ти да по ка же 
ка кво је ви ђе ње ове свет ске ре ли ги је у де ли ма ве ли ког срп ског пе-
сни ка. Сва ко ме ко иоле по зна је Ње го ше во ства ра ла штво ја сно је, 
да је то јед на од цен трал них те ма ко ји ма се пе сник и вла ди ка ба ви. 
А и ка ко би би ло друк чи је? Де ло вао је у ма лој од сву да сти сну тој 
Цр ној Го ри. Са три стра не му сли ма ни ма, а са че твр те ри мо ка то-
ли ци ма из Аустри је. При то ме је ислам ски при ти сак био ја чи и 
трај ни ји. Та ко да је он као вла дар те др жа ви це, ко ја се ра ђа ла био 
оп сед нут пи та њем ка ко да се тих при ти са ка осло бо ди. За то је ло-
гич но што је ње го во пе снич ко де ло про же то сли ком исла ма и му-
сли ман ско-хри шћан ским од но си ма.

Пи та ње да ли је Његoш био до жи вља ван као зло на ме ран 
пре ма исла му не тре ба мно го об ја шња ва ти. На ње га је од го во ре но 
од но сом свих ге не ра ци ја му сли ма на пре ма Ње го ше вом де лу од мо-
мен та ка да су се са њим упо зна ли. Ду го трај ност те чи ње ни це ви ди 
се из из ја ве Бо шњач ке стран ке у Цр ној Го ри по во дом пред ло га да 
се дан пе сни ко вог ро ђе ња сла ви као на ци о нал ни пра зник Цр не Го-
ре. Пред лог је на стао у но вем бру 2013. Бо шњач ка стран ка сма тра 
не до пу сти вим да се „у гра ђан ској Цр ној Го ри, др жав ним пра зни-
ком про гла ша ва ње гов ро ђен дан, по го то во ако се зна да су не ке 
иде је ње го вог де ла (’Гор ски ви је нац’), у сво јој бу квал ној ин тер-
пре та ци ји, би ле идеј ни кон цепт и оправ да ње из во ђа чи ма зло чи на 
и ге но ци да над ислам ским ста нов ни штвом у 19. и 20. ве ку у Цр ној 
Го ри и окру же њу”.2) Му сли ма ни за то у сво јој ве ћи ни гле да ју на 
Ње го ша као ан ти и слам ског пи сца.

По себ но је ва жно да се и у оном де лу срп ског на ро да из Цр-
не Го ре ко ји упор но те жи да до ка же ка ко са Ср би ма не ма ни ка кве 
ве зе, а све то због по тре бе да омо гу ћи оп ста нак те иде је, тра же са-
ве зни ци сву да па нор мал но и у му сли ман ским ре до ви ма ко ји пре ма 
по пи су чи не око 17,7% ста нов ни ка3). Ка ко то из гле да у прак си по-
ка за ће ре чи јед ног од по зна ти јих за го вор ни ка цр но гор ства Је вре ма 

1) Аутор ових ре до ва има мо рал ну оба ве зу да се ба ви овом те мом, за то што је 1996. го ди не 
на веб сај ту Њу јорк тај мса би ла озбиљ на пла не тар на рас пра ва. У њој је че сто ко ри шће-
но и на ше име. Због то га је Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац на пи сао аутор ски текст у ко јој је 
је дан под на слов био „Ње гош из ме ђу Ан дри ћа и Ми ро љу ба Јев ти ћа“. Ци ти ра но пре ма: 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Пр ва по бе да у го сти ма“, Ду га, Бе о град, 20.7. - 2.8.1996.

2) Ци ти ра но пре ма http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Bo snjac ka-stran ka-Nje go sa-ne ce mo-
sla vi ti.sr.html (До ступ но 14.1.2014.)

3) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/mj.html (До ступ но 
14.1.2014.)
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Бр ко ви ћа и то за му сли ман ску но ви ну „Да ни“ из Са ра је ва. Бр ко вић 
ка же: „То су цр но гор ске тми не ко ји ма је сва ка ко ку мо вао и Ње гош 
не ким сво јим го то во ге но цид ним сти хо ви ма. Зар Ње гош не го во ри 
о му сли ма ни ма као о не че му стра ном и на ка рад ном кад ка же 'Ка ко 
смр де ове по ту ри це?!' И ка ко сад мо ја су пру га мо же у Под го ри ци 
пре да ва ти Гор ски ви је нац, ци ти ра ти тај мон стру о зни стих о смра-
ду по ту ри ца, а слу ша ју је на ша бра ћа му сли ма ни и чи ји је 'гри јех', 
ето, што су при ми ли му ха ме дан ство. Цр но гор ци ни ка да ни су има-
ли сна ге да се су о че са ужа сом и те ре том ко ји нам је оста вио Ње-
гош. Ја сам пр ви на пра вио не ке ко ра ке, до ду ше вр ло оба зри во, да 
се Ње гош све де на пра ву мје ру, да се пре ста не са ка но ни зи ра њем 
сва ке ње го ве ми сли, и да се он вра ти по е зи ји и са мо по е зи ји“4). 
Прет ход не ре че ни це по ка зу ју да је Ње гош бит но ути цао на фор ми-
ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та.5)

Сва ко ме ко чи та ове ре до ве ја сно је се ов де не ра ди ни ка квој 
умет но сти. И да Ње гош ни је ин те ре сан тан као пе сник већ због по-
ли тич ких по сле ди ца ко је ње го во де ло иза зи ва. Све то је ди рект но 
по ве за но са ре ли ги јом. У овом слу ча ју са му сли ман ско-хри шћан-
ским од но си ма и то, у усло ви ма ка да се ра ди о су ко бу два по ли тич-
ка су бје кат ко ји се ре ли ги о зно де фи ни шу, иза зи ва при мар но по ли-
тич ке по сле ди це. Та ко ре ли ги ја и по ли ти ка ов де ди рект но до ла зе у 
спре гу. За то се овај рад ди сци пли нар но сме шта у по ље по ли ти ко-
ло ги је ре ли ги је6) .

То до са да ни је био слу чај, ка да се рас пра вља ло о по ли тич-
ким ди мен зи ја ма Ње го ше вог де ла. Пре све га због то га што по ли-
ти ко ло ги ја ре ли ги је као на уч на ди сци пли на ни је ни по ста ја ла7). 
Она је на и ме ро ђе на у по след њим де це ни ја ма 20. ве ка и као та ква 
има ла је мно ге дру ге број не про бле ма ко је је тре ба ло да ре ша ва, 
пре све га про бле ме ве за не за ње но кон сти ту и са ње8). Та ко да, ка да 
је Ње го ше во де ло тре ти ра но као ин спи ра ци ја за по ли тич ку ак ци ју 
и по ли ти ку уоп ште, то је би ло у окви ру не ких дру гих на у ка. Ка ко 
су про ти ву ре че но сти око Ње го ше вог де ла, пре све га, ве за ни за по-

4) „Ужас и те рет вла ди ке Ње го ша“, Да ни, 24.11.1997. стр. 45, Са ра је во.

5) Јо ван Ба зић, „Уло га Ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти е та“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4/2012.

6) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007.

7) Ни ка Штурм, „Би бли о те ка Срп ска по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је“, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
бр. 2/2012.

8) Исто; По гле да ти о то ме и Ми ро љуб Јев тић, По ли тич ки од но си и ре ли ги ја, Цен тар за 
про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2011; исти аутор Про бле ми по ли ти-
ко ло ги је ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2012.
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ли тич ке по сле ди це ње го вих ре ли гиј ских иде ја, он да је ја сно да је 
при мар на на у ка у то ме сми слу за ду же на за ову ана ли зу упра во по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је. Ње го ше во де ло се, по ред есте ти ке, до са да 
нај ви ше ана ли зи ра ло у ве зи са срп ским иден ти тет ским пи та њи-
ма9). Да ли су и Цр но гор ци Ср би или ни су итд? По сле ових ре чи 
ја сно је, да ће основ ни за да так тек ста би ти да ана ли зи ра Гор ски 
ви је нац, пре све га али и оста ла Ње го ше ва де ла, са тач ке гле ди шта 
по ли тич ких ин те ре са му сли ма на и не му сли ма на ко јих се Ње го ше-
во де ло ти че. Основ но што се да при ме ти ти, ка да се ана ли зи ра ју 
по ли тич ки при сту пи тек сту Гор ског ви је на ца, а ти чу се исла ма, је-
сте да се ана ли ти ча ри и кри ти ча ри не ко ри сте оним што би не из о-
став но мо ра ли. А то је тач ним чи ње ни ца ма о са мој при ро ди ислам-
ске ре ли ги је од но сно иде о ло ги је. За то што је то је ди ни на чин да се 
до ђе до тач них од го во ра на пи та ње: ка кав је Ње го шев став пре ма 
исла му? Да се упо ре ди оно што му сли ма ни го во ре са ми о сво јој 
ве ри и оно што о њој ка же Ње гош. Па да се он да то срав ни и ви ди 
да ли је Ње гош о исла му го во рио као не зна ли ца и мр зи тељ, или је 
до бро знао шта при ча. Овај текст ће упра во ко ри сти ти ту ме то ду, 
ко ју до са да ни ко ни је ко ри стио.

 Јер ислам ни је обич на ре ли ги ја. Од но сно ре ли ги ја у уоби ча-
је ном сми слу ко ји се за ре ли ги је уоп ште ве же. Ислам са ми му сли-
ма ни до жи вља ва ју као иде о ло ги ју. И то, мо ли мо чи та о це да обра те 
па жњу на ову чи ње ни цу, не обич ну иде о ло ги ју не го као ре во лу ци-
о нар ну иде о ло ги ју. А то је већ не што са свим дру го од оно га о че му 
кри ти ча ри Ње го ша го во ре ка да га на па да ју за исламoфобију. Јер 
ако је ислам ре во лу ци о нар на идеологијa он да чак ни на пад на ње га 
ни је на пад на ре ли ги ју већ на ре во лу ци о нар ну по ли тич ку иде о ло-
ги ју. А то је са свим дру га ствар од на па да на ре ли ги ју. Јер ре во лу-
ци о нар не су иде о ло ги је и троц ки зам и на ци зам. И ко ће да нас да 
ка же да на пад на на ци зам ни је ло ги чан и је ди но оче ки ван став од 
сва ког чо ве ка. Нор мал но ов де нам не па да на па мет да ислам као 
ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју по и сто ве ти мо са на ци змом или не ком 
дру гом слич ном иде о ло ги јом, већ са мо да ка же мо, да ако је ислам 
ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја, он да се чак ни на пад на ње га не мо же 
тре ти ра ти као ре ли гиј ска не то ле ран ци ја.

 А да ли је ислам ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја или ни је по гле-
дај мо шта о то ме ве ле са ми му сли ма ни. Офи ци јел ни пред став ни ци 
исла ма на на ци о нал ном ни воу су увек на ци о нал не ислам ске вер ске 
за јед ни це. На ци о нал не у сми слу да де лу ју у од ре ђе ним по ли тич-

9) Гор да на Жив ко вић, «Бор ба за но ви срп ски иден ти тет», Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 
3/2011.
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ким гра ни ца ма. На под руч ју бив ше СФРЈ то је би ла Ислам ска за-
јед ни ца те зе мље(ИЗ). Она је из ра жа ва ла слу жбе не ста во ве о то ме 
шта је ислам. Ти ста во ви су би ли оба ве зу ју ћи за све оне ко ји же ле 
да бу ду сма тра ни при пад ни ци ма за јед ни це. Са те тач ке гле ди шта 
ја сно је да су за нас ре ле вант ни са мо ста во ви ислам ске за јед ни-
це о то ме шта је ислам. Да кле ИЗ СФРЈ ко ја је би ла нај у ме ре ни ја 
ислам ска за јед ни ца у све ту, има ју ћи у ви ду окру же ње у ко ме је де-
ло ва ла, је у јед ном од сво јих слу жбе них ча со пи са, иза ко јих сто ји 
сво јим ауто ри те том о при ро ди исла ма об ја ви ла сле де ћи став“. Али 
исти на је у то ме да ислам ни је име за ре ли ги ју ни ти је му сли ман 
на зив на ци је. У зби љи ислам је ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја и про-
грам ко ји те жи да про ми је ни дру штве ни по ре дак це лог сви је та 
и да га уре ди у са гла сју са сво јим од ред ба ма и иде а ли ма. Му сли-
ман је на зив ме ђу на род не ре во лу ци о нар не пар ти је ор га ни зо ва не по 
исла му да спро ве де у дје ло њен ре во лу ци о нар ни про грам. А џи хад 
се од но си на ре во лу ци о нар ну бор бу и крај њи труд ко ји ислам ска 
пар ти ја спро во ди у на ве де ном ци љу“10). Ако са ми му сли ма ни де-
фи ни шу ислам као ре во лу ци о нар ну по ли тич ку иде о ло ги ју, за што 
им не би смо ве ро ва ли? По ли тич ку и ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју 
ко ја те жи да про ме ни дру штве ни по ре дак це лог све та, да кле и те 
ма ле по ли тич ке за јед ни це ко ју Ње гош пред во ди. Ка кав он да став 
од ње га мо же мо оче ки ва ти пре ма та квој док три ни? Да мир но пу-
сти му сли ма не ко ји су ре во лу ци о нар на пар ти ја, ка ко са ми се бе де-
фи ни шу, а не вер ни ци јед не од др жа ве одво је не ве ре, да уле те у 
це тињ ски ма на стир и да га пре тво ре у џа ми ју? Да ли би се му сли-
ма ни сло жи ли да ва се љен ски па три јарх са да уђе у Аја Со фи ју и да 
је са мо вра ти на ме ни ко јој је на ме ње на, да бу де цр ква? И да ли је 
не ло гич но пи та ње с ко јим пра вом они си лом оти ма ју не што што 
ни је њи хо во, а за Аја Со фи ју сви зна мо чи ја је. И да ли љу ди има ју 
пра во да бра не свој жи вот и имо ви ну или не? Уоста лом по зна та је 
ствар да зло чи ни не за ста ре ва ју. А при ли ком осва ја ња Аја, уства ри, 
Све те Со фи је по чи ње ни су стра вич ни зло чи ни.

Ка ко то у прак си из гле да по ка за ће нам на ста вак тек ста из 
по ме ну тог Та кви ма. „Ислам те жи да уни шти све др жа ве и вла-
де би ло гдје на ли цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги ји и 
про гра му исла ма без об зи ра на др жа ву и на ци ју ко ја је на вла сти. 
Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде о ло ги је 
и про гра ма без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма или пак 
ко ја на ци ја је пот ко па на у про це су осни ва ња иде о ло шке ислам ске 
др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио не го ци је лу пла-

10) Та квим 1992, Пред сед ни штво Удру же ња Ил лми је у БиХ, Са ра је во, стр. 67.
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не ту...“11). Ако је ово став нај ми ро љу би ви је ислам ске за јед ни це на 
све ту ИЗ СФРЈ, ви ше од сто го ди на по сле Ње го ше ве смр ти, он да 
нам је ја сно ка кав је био став му сли ма на ко ји су, са вре ме ним је зи-
ком ре че но, про тив прав но, у вре ме Ње го ше вог жи во та си лом про-
тив во ље цр но гор ских Ср ба у роп ству др жа ли ско ро це лу са да шњу 
Цр ну Го ру. Под го ри ца, Ник шић, Ко ла шин, Бар, Ул цињ, Мој ко вац, 
Бе ра не... све је то та да би ло ислам ско-осман ски сул та нат. И тај сул-
та нат је пре ко до ма ћих му сли ма на хтео да уни шти и по след њи жи-
жак сло бо де под Лов ће ном. Са мо у том се кон тек сту мо ра по сма-
тра ти став Гор ског ви је на ца пре ма исла му. Ни ка ко друк чи је. 

То кри ти ча ри Ње го ша из му сли ман ских ре до ва не спо ми њу. 
А Ср би ко ји же ле да не бу ду Ср би не го сто по стот ни Цр но гор ци, 
ка кав је Је врем Бр ко вић, то или не зна ју или не ће да зна ју. Јер им 
му сли ма ни из Цр не Го ре да нас тре ба ју. Без њих уоста лом не би 
би ло ни не за ви сне цр но гор ске др жа ве. Уоста лом то је ма те ма ти-
ка. За су ве ре ност је гла са ла је два по ло ви на би рач ког те ла. И ско ро 
сви му сли ма ни су би ли за то. Бeз му сли ма на не би би ло не за ви сне 
Цр не Го ре, ни дан да нас. За то што они ко ји твр де да су ет нич ки 
Цр но гор ци, и да не ма ју ни шта са Ср би ма, и да нас чи не ма њи ну 
ста нов ни штва те др жа ве. Цр но гор ца по на ци о нал ној при пад но сти 
има 44,98 % 12)

Пре ма то ме ако узме мо та кву сли ку исла ма, ко ју о се би да-
ју нај ре пре зен та тив ни ји пред став ни ци слу жбе ног исла ма у бив шој 
СФРЈ и упо ре ди мо то са Ње го ше вом сли ком му сли ма на ви де ће мо 
да ли у том тре ти ра њу има раз ли ке или не ма? На са мом по чет ку 
Гор ског ви јен ца Ње гош пе ва:

„Ви ђи вра га су се дам би њи шах 
су два ма ча а су дви је кру не 
пра у ну ка Тур ко ва с ко ра ном; 
за њим ја та про кле то га ко та, 
да опу сте зе мљу сва ко ли ку 
ка ска ка вац што по ље опу сти;... 
Сем Ази је ђе им је гни је здо, 
враж је пле ме по зо ба на ро де; 
дан и на род као ћу ку ти ца: 
Му рат Епир, а Му ха мед Грч ку, 
два Се ли ма Ци пар и Афри ку! 
Сва ки не што не оста де ни шта“... 
Ку го људ ска да те бог уби је! 

11) Исто, стр.68

12) http://www.mon stat.org/user fi les/fi le/po pis2011/sa op ste nje/sa op ste nje%281%29.pdf (До-
ступ но 14.1.2014.)
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Али ти је ма ло по сви је та 
те си сво јом зло ћом отро ва ла, 
но си отров сво је ад ске ду ше 
и на овај ка мен из бљу ва ла?13)

Упо ре ди мо оно што нам го ре у Та кви му по ру чу је пред сед-
ни штво удру же ња ил лми је БиХ, да кле вр хов но удру же ње свих 
све ште ни ка и то штам па у у огром них 30.000 при ме ра ка. Зна чи 
у то ли ко при ме ра ка да је ушло у ско ро сва ку му сли ман ску ку ћу 
и по ру чи ло му сли ма ни ма да је то ислам и да дру гог исла ма не ма. 
Упо ре ди мо то са прет ход но на ве де ним сти хо ви ма из Гор ског ви је-
на ца. При то ме под се ти мо се да је Та квим сво је ста во ве штам пао 
141. го ди ну по сле смр ти Ње го ша. Да кле то је штам па но у вре ме 
ин тер кон ти нен тал них ле то ва и функ ци о ни са ња По ве ље ОУН ко ја 
за бра њу је агре сив ну по ли ти ку и рат као сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу на род них спо ро ва. А Ње гош је сво је сти хо ве пи сао у до ба ка да 
ни шта од то га не по сто ји и кад му сли ма ни оли че ни у исла ми зо ва-
ним цр но гор ским Ср би ма:Рај ко ви ћи ма, Ле ки ћи ма, Мар ко ви ћи ма, 
Ђур ђе ви ћи ма, Бо шко ви ћи ма, По по ви ћи ма, Дра шко ви ћи ма ...14) на-
ср ћу на Цр ну Го ру са ци љем да је са свим уни ште. Што је по себ но 
ва жно и по сле пре стан ка по сто ја ња ислам ско-осман ског сул та на-
та, ка да су се ње га и са ми Тур ци од ре кли ови му сли ма ни срп ске 
на род но сти се бо ре за ту не по сто је ћу ислам ско-осман ску др жа ву. 
То се са свим ја сно ви ди из пе са ма ко је је пи сао по ме ну ти Ју суф 
Ме хо њић. Ево ка ко ти сти хо ви гла се:

„Ево вак та од Ра та Бал ка на 
ка ко чи ним хи змет за сул та на. 
По ред Вје ре и сво га Ва та на, 
рад Тур ско га љу та си би ја на 
Рад На ма за на ше га сул та на 
Све сам про тив дин ског ду шма ни на 
у ко ми ту ис пра ти јо ду шу, 
Не оста је бр да ни До ли не 

13) Гор ски Ви је нац, сти хо ви 5, 20,50 Сви је тлост, Са ра је во, 1989.

14) Сва ова пре зи ме на ни су фи гу ра тив но узе та. Она ствар но по сто је. Мо гу се про на ћи у 
те ле фон ском име ни ку Цр не Го ре. И нор мал но од но се се на про шлост а не на са да шње 
ге не ра ци је му сли ма на ко ји но се ова пре зи ме на. Као при мер на во ди мо Ху се и на Бо шко-
ви ћа (1890 Ма о че, Пље вља - 1968. Тур ска). Он је по сле Пр вог свет ског ра та као од мет-
ник че то вао у кра је ви ма Се вер не Цр не Го ре са сво јим са бор цем Ју су фом Ме хо њи ћем. У 
сво јим ак ци ја ма ли кви ди рао је пре све га пред став ни ке вла сти али и ви ђе ни је хри шћа-
не. А у пре да си ма бор бе су сво је ак ци је опи си ва ли као ак ци је џи хад ског ти па и о то ме 
ства ра ли еп ске пе сме. Ов де ци ти ра но пре ма: Шер бо Рас то дер, Бе о град ска По ли ти ка о 
ко мит ској дје лат но сти Ху се и на Бо шко ви ћа и Ју су фа Ме хо њи ћа. Три до ку мен та о оста-
вин ској рас пра ви имо ви не Ху се и на Бо шко ви ћа, Ал ма нах, бр. 53-54, Под го ри ца, 2012. 
стр. 217.
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Ни Зе ле не Го ре ни ’пла ни не 
Што ни је сам кр вљу обо јио 
И мо ји јем пла чом про бу дио 
Дра ги ца ре Те бе че ка ју ћи 
Да би на нас окре нуо гла ву 
Ево вак та Де вет го ди на да на 
Ко ми ту јем у про тив ду шма на 
А све че кам На зар од сул та на 
Па сам Бо га је мин учи ни јо 
Да се ше ћу По стам бо ли Тур ци 
И дру га ри по пла ни ни ву ци 
Не ћу Вла шкој при сту пи ти ру ци...“.15)

Пи та мо сва ког до бро на мер ног чи та о ца: ко ја је раз ли ка из ме-
ђу ви ђе ња исла ма ко је да је Та квим и ових сти хо ви Ју су фа Ме хо њи-
ћа? Чак шта ви ше док Та квим го во ри о исла му уоп ште, Ме хо њић, 
ко ји ре пре зен ту је ве ли ке по бу ње нич ке фор ма ци је и број не ја та ке 
ов де сву сво ју бор бу по све ћу је џи ха ду за осман ског сул та на. Да кле 
ко ја је раз ли ка из ме ђу сли ке ислам ског ра та ко ју да ју Та квим, и 
сти хо ва Ју су фа Ме хо њи ћа и оно га ко је да је Гор ски ви је нац?. Што 
је по себ но ва жно Ме хо њић то пе ва 70-де се так го ди на по сле Ње го-
ше ве смр ти ка да ско ро ни ко у Цр ној Го ри ви ше не по сту па као Вук 
Ман ду шић. Из у зет но зна чај но је да и сам исто ри чар и му сли ман 
Шер бо Рас то дер то при зна је ин ди рект но. Опи су ју ћи Ме хо њи ћев 
џи хад он ве ли „У сва ком слу ча ју, Ме хо њић је сло вио за хра брог и 
од ва жног рат ни ка, ко ји ду го ни је схва тао да је про па ла Осман ска 
им пе ри ја.“16)

Ви ди се да је Ње гош са вр ше но до бро раз у мео да је ислам 
иде о ло ги ја и да је ту ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју пред ста вио она-
квим ка ква је сте. При то ме кри тич ка но та ко ја се про те же кроз Гор-
ски ви је нац уоп ште не рас пра вља о ислам ској те о ло ги ји. Ислам ска 
дог ма ти ка се Ње го ша уоп ште не ти че. Јер Ње гош не ма про бле ма 
са њом. Он има про бле ма са мо са оним де лом исла ма ко ји же ли да 
уни шти ње го ву отаџ би ну и ње гов срп ски на род.

Иден ти чан му јe став пре ма му сли ма ни ма. Под се ти мо се 
опeт Та кви ма. Aко Та квим опи су је му сли ма не као „ме ђу на род ну 
ре во лу ци о нар ну пар ти ју“ у ње го вом слу ча ју фор ми ра ну и од ње го-
вих су на род ни ка ко ји у име те пар ти је же ле да уни ште сво ју соп-
стве ну бра ћу, у ко рист јед ног са свим ино род ног на ро да са ко јим су 
се сто пи ли, ка ко он да да их друк чи је ви ди Ње гош? Ка ко друк чи је 

15) Исто, стр. 218.

16) Исто, стр. 217.
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не го као љу де ко ји су у том тре нут ку из да ли сво ју зе мљу. И шта је у 
том сми слу спор но у ре чи ма Ву ка Ми ћу но ви ћа, ако се оне упо ре де 
са ста во ви ма из Та кви ма 

„Ка кво вла ше крм ска по ту ри це! 
Ђе из дај ник бо љи од ви те за? 
Ка кву са бљу ка жеш и Ко со во? 
да л’ на ње му за јед но не бје смо, 
па ја рва и та да и са да, 
ти из дао при јед и по сли јед, 
обр љао образ пред сви је том, 
по ху лио вје ру пра ђе дов ску, 
за ро био се бе у ту ђи на?“17) 

По го то ву због то га што ре чи Ву ка Ми ћу но ви ћа ни су би ле 
ни чим иза зван хир, већ од го вор на увре ду ко ју му је из ре као Хам за 
ка пе тан на сле де ћи на чин:

„Ја сам бо љи чуј вла ше од те бе; 
бо ља ми је вје ра не го тво ја; 
ха та ја шем, брит ку са бљу па шем, 
ка пе тан сам од ца ре ва гра да, 
у њем вла дам од три ста го ди нах; 
ђед ми га је на са бљу до био...“.18) 

Са мо у то ме кон тек сту се мо гу раз у ме ти ре чи о из да ји, Оне 
де фи ни тив но не ма ју ни ка кву ве зу са про ме ном ве ре. Што је по себ-
но ва жно за тај тре ну так ка да су љу ди ди са ли, да се та ко из ра зи мо, 
кроз ре ли ги ју.

Да ове на ше ре чи ни су про из во љан за кљу чак у ци љу од бра-
не не че га што је, са тач ке гле ди шта да на шњих схва та ња ме ђу вер-
ских од но са, нео др жи во, не ка по ка жу сле де ће ре чи вла ди ке и пе-
сни ка из јед ног дру гог ње го вог де ла:

„Сва ки Ср бин ко ји се пре вје ри 
Про сто вје ру што за гр ли дру гу, 
Но му про сто не би ло пред Бо гом 
Што оцр ни образ пред сви је том 
Те се зва ти Ср би ном не хо ће 
Ово ти је Ср бе ис ко би ло, 
Ро бо ви ма ту ђим учи ни ло“.19)

17) Исто, 375-385.

18) Исто, 365-370.

19) Пе тар Пе тро вић Ње гош, Ла жни цар Шће пан ма ли, Ок то их, ве ти го ра, Под го ри ца, 2001, 
стр. 180.
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Про ме на ве ре ни је да кле про блем већ пре ла зак на стра ну не-
при ја те ља соп стве ног на ро да. Са мо у том сми слу се мо гу схва ти ти 
ре ћи Ву ка Ми ћу но ви ћа, ко је су ка ко смо ви де ли од бра на на аро-
гант ну увре ду Хам зе Ка пе та на. Али и ре чи вла ди ке Да ни ла ко ји 
ве ли:

„Бог вас клео, по га ни из ро ди 
што ће тур ска вје ра ме ђу на ма? 
ку да ће те с кле твом пра ђе дов ском? 
Су чим ће те изаћ пред Ми ло ша 
и пред дру ге срп ске ви те зо ве 
ко ји жи ве до клен сун це гри је“.20)

Па чак и та да, то не би био про блем да се због ве ре не на па-
да ју бра ћа. По на вља мо ско ро це ла са да шња Цр на Го ра: Под го ри ца, 
под руч је са да шњег Да ни лов гра да, Ник шић, Ко ла шин, Мој ко вац, 
Ул цињ, Бар, Пље вља... би ли су ме ста са осман ским гар ни зо ни ма. 
Ода тле се вр шио на пад на Цр ну Го ру. Ве лик број пе са ма ко је Ње-
гош штам па го во ре о то ме. Нпр. у Пе сми „Црм ни ча ни“

„Че ту ку пи Ле кић Ха сан-бе го 
Од кр ва ве ше хер-Под го ри це. 
Ма лу че ту че тр де сет дру гах 
Ево по љем ши ро ки јем по ђе 
И го ре се Ту ре при фа ти ло 
До кле до ђе Су тор ман –пла ни ни... 
Ал, то иду три-че ти ри дру га. 
Он дај Ха сан дру жби бје се дио: 
Не мој ко ји же ћи џе вер да на 
При ђе мо га, бра ћо не чу је те 
На со ко ла Ву че ти ћа Мар ка“21)

За под го рич ке му сли ма не ко ји са Тур ци ма де фи ни тив но не-
ма ју ни ка кве ет нич ке ве зе, ка ко ви ди мо Мар ко Ву че тић је не при ја-
тељ. Јер је акт исла ми за ци је за Ха са на Ле ки ћа и ње го ве јед но вер це 
био про све тље ње. Мар ко Ву че тић је под се ћа ње на мрак у ко ме су 
до исла ми за ци је жи ве ли. Да кле жи вот у сло бод ној Зе ти, од но сно 
Цр ној Го ри био је мрак а му сли ма ни ко ји су до шли и осво ји ли је, 
до не ли су све тло. Да то ни је про из во љан за кљу чак ауто ра овог тек-
ста не ка по ка же ми шље ње Ха са на Ка фи је Пру шћа ка (1544-1616). 
„Овај аутор је ва жан из два раз ло га. Пр ви је тај што је он, сам за 
се бе, из нео да је ње гов пра де да Ја ков пре шао на ислам у вре ме 
осва ја ња Бо сне, а дру ги за то што ва жи за јед ну од ва жни јих лич но-

20) Гор ски ви је нац, 75-80.

21) Пе тар дру ги Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Ок то их, Све ти го ра, 2001, стр. 7.



Ми ро љуб Јев тић Да ли је приказ исламске вере у Горском вијенцу ...

151

сти у кул тур ној исто ри ји БиХ му сли ма на.22) Из ње го вог де ла ви ди 
се ко ли ко је при пад ност исла му, уби ла би ло ка кву ве зу са ње му по-
зна том чи ње ни цом да му је пра де да био хри шћа нин и да је Бо сна 
осво је на и уни ште на као не за ви сна др жа ва од љу ди ко је он при хва-
та као сво ју бра ћу и бо ри се са њи ма за јед но за очу ва ње вла сти из 
Ца ри гра да, што под ра зу ме ва да се Бо сна ни ка да ви ше не уз диг не 
као не за ви сна др жа ва и све то са мо у име ислам ске др жав но-прав-
не и по ли тич ке те о ри је. Сам Пру шћак ве ли да је ње гов пра де да 
Ја ков жи вео као хри шћа нин у ме сту Пру сац и ‘та да га је уз ви ше ни 
Ал лах, ко ји је опро стив, упу тио на пра ви пут, па је при мио ислам 
у ври је ме до ла ска Абу ал Фат ха да за у зме Пру сац.'“23) Чи ње ни ца је 
да је сул тан Мех мед Фа тих уни штио бо сан ску не за ви сност и убио 
бо сан ског кра ља Сте фа на То ма ше ви ћа, а ка ко ви дим Пру шћак се 
ра ду је то ме ак ту из да је сво га пра де де. Пру шћак је те о лог и ово је 
те о ло шко об ја шње ње. Зна чи то што је Ја ков био хри шћа нин је грех 
и Пру шћак се ра ду је Ала хо вој ми ло сти, ко ја му је спа си ла пра де ду. 
Ку ран ја сно ка же „А онај ко же ли не ку дру гу вје ру оси ма исла ма, 
не ће му би ти при мље на, и он ће на оном сви је ту на стра да ти“.24) И 
да ље „оне ко ји не бу ду вје ро ва ли на стра шне му ке ћу уда ри ти и на 
овом и на оном сви је ту и ни ко им не ће мо ћи по мо ћи...“.25)

Ње гош у Гор ском ви јен цу по ка зу је да са вр ше но раз у ме да 
акт при хва та ња ислам ске ве ре за ње го ву до ју че ра шњу бра ћу зна чи 
по и сто ве ћи ва ње са ислам ским осва ја чи ма из Ца ри гра да и да му-
сли ма ни ни ка да не ће од у ста ти од је дин ства са Ца ри гра дом и да ће 
се до по след ње ка пи кр ви бо ри ти про тив пра во слав них цр но гор-
ских Ср ба и то опи су је ре чи ма Му стај ка ди је:

„О Стам бо ле зе маљ ско ве се ље, 
ку по ме да, го ро од ше ће ра, 
ба њо слат ка људ ско га жи во та, 
ђе се ви ле у шер бет ку па ју - 
О Стам бо ле, све че ва па ла то, 
ис точ ни че си ле и све ти ње, 
бог из те бе са мо бе ге ни ше. 

22) Омер На ки ће вић, Ха сан Ка фи ја Пру шћак, пи о нир арап ско-ислам ских зна но сти у БиХ, 
Са ра је во, 1977. стр. 13.. Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић, Ислам ска ви зи ја све та 
код Иве Ан дри ћа, Цен тра за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Беoград, 2013, 
стр. 27.

23) Исто, стр. 13. Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић исто

24) Ку ран с пре во дом Бе си ма Кор ку та, Са ра је во, 1984, су ра 3, ајет 85.

25) Исто, су ра 3, ајет 56.
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чрез про ро ка са зе мљом вла да ти; 
што ће ме не од те бе од би ти?“26)

До ла зак исла ма јер за Му стај ка ди ју је све тлост. За то би он, 
пре тва ра њем це тињ ског ма на сти ра у џа ми ју, ка ко ве ру је, учи нио 
да Цр на Го ра про гле да. То је став му сли ма на. Они би хте ли да Ње-
гош ми сли као што ми сли ка ди ја из Са ра је ва, ко ји на пи та ње Ен-
гле за: „Ка ко је би ло у Бо сни при је до ла ска Ту ра ка“27), од го ва ра: „Ко 
ће зна ти ка ко је из гле да ло све ово при је не го што нас је оба сја ла 
свје тлост исла ма.“28).

Лов ћен ски тај но ви дац, ка ко га све ви ше зо ву ни је мо гао жи-
ве ћи у не по сред ној бли зи ни му сли ма на и де ле ћи са њи ма и до бро 
и зло да не упо зна ислам у ње го вој су шти ни. Ње го во не при ста ја ње 
на ислам ске зах те ве би ло је ис кљу чи во по сле ди ца ислам ске те жње 
да уки ну хри шћан ску ве ру. Да кле Ње гош је тај ко ји је бра нио сво је 
пра во на по сто ја ње, а не му сли ма ни. И ако не ког тре ба оп ту жи ва ти 
за ге но цид он да тре ба оп ту жи ва ти „Ме ђу на род ну ре во лу ци о нар ну 
пар ти ју“ ка ко Та квим на зи ва му сли ма не. За што је то та ко ка же нам 
је дан од Ње го ше вих ју на ка вој во да Стан ко Љу бо ти ња нин:

„Што ће ђа во и кр шће ну зе мљу? 
Што го ји мо зми ју у ње дри ма? 
Ка ква бра ћа, ако бо га зна те, 
ка да га зе образ цр но гор ски 
ка да јав но на крст ча сни пљу ју“29)

Ње гош овом сти хо ви ма ја сно по ка зу је да до бро зна шта 
ислам ска те о ло ги ја про по ве да по пи та њу од но са са ро ђе ном бра-
ћом и ро ди те љи ма ко ји од би ја ју да бу ду му сли ма ни. Све та ислам-
ска књи га Ку ран о то ме ка же „О вјер ни ци, не при ја те љуј те ни са 
оче ви ма ва шим ни са бра ћом ва шом ако ви ше во ле не вје ро ва ње 
од вје ро ва ња. Онај од вас ко ји бу де с њи ма при ја те љо вао, тај се 
оди ста пре ма се би огри је шио“30). Ње гош из ис ку ства сво га сво-
га на ро да зна да су се они, ко ји су пре шли на ислам, упра во та ко 
по на ша ли и да се њи хо во вра ћа ње брат ству са не му сли ма ни ма уз 
очу ва ње раз ли чи те ве ре не мо же оче ки ва ти. Ње гош зна да су ско ро 
све цр кве и кр сто ви на њи ма за вре ме ду го ве ков не ислам ске вла да-

26) Гор ски ви је нац, 910-920.

27)  Мух син Ри звић, Бо сан ски му сли ма ни у Ан ди ће ву сви је ту, Са ра је во, 1995, стр. 657.

28)  Исто.

29) Гор ски ви је нац, 305, 310.

30)  Ку ран с пре во дом, пре вео Бе сим Кор кут, Стар је шин ство ислам ске за јед ни це Бо сне и 
Хер це го ви не, Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во 1984, по гла вље 9, стих 23.
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ви не на на шим про сто ри ма уни ште не. Да су они дра гу љи ко ји су 
са чу ва ни, ка кви су Гра ча ни ца, Со по ћа ни, Де ча ни, ви ше пу та па ље-
ни пљач ка ни и да прак тич но не ма ни јед не цр кве ко ја се на шла на 
пу ту му сли ма ни ма а да ни је оскр на вље на. Бо го ро ди ца Ље ви шка је 
пре тво ре на у џа ми ју као и мно ге дру ге цр кве. Оту да та ко ка зи ва ње 
вој во де Стан ка, а не вер ски мо ти ви са на мр жња.

Ње гош упра во за то, ре чи ма игу ма на Сте фа на, под се ћа на та-
кву прак су. Кад ста ри игу ман ка же

„Ми ви ди мо на плод ним њи ва ма 
да се грд но тр ње рас ти ћи ло, 
храм Ома ров ђе се по ви сио 
над све шта ни основ Со ло мо нов, 
ђе Со фи ја за ко њу шку слу жи“31)

Овим нас игу ман под се ћа да је по ме ну ти Фа тих сул тан у 
Све ту Со фи ју ушао на ко њу и та ко је за по че так пре тво рио у ко њу-
шни цу. У та квим усло ви ма од но си са му сли ма ни ма не мо гу би ти 
друк чи ји, не го ка ко нас Ње гош учи.

„Лу на и крст два, 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“32)

Ка ко је у вре ме де ло ва ња Ње го ша (1830-1851) при ро да 
ислам ско-осман ске др жа ве би ла скор не из ме ње на у од но су на пе-
ри од ње ног ства ра ња, ја сно је ка ко је Ње гош мо рао да се пре ма њој 
од но си. То је пра ва реч! Од но сно гла гол мо ра ти! Др жа ва ко ја је по-
чи ва ла на док три ни, ко ја је под ра зу ме ва ла да се мо ра ли кви ди ра ти 
и соп стве ни отац ако на пу сти ве ру, би ла је и у Ње го ше во вре ме 
та ква. Он да нам је ја сно ка кав је је био од нос пре ма не му сли ма ни-
ма. Да то ни је наш про из во љан за кљу чак не ка по ка жу сле де ће нор-
ме из ше ри јат ског пра ва „Ше ри јат тра жи да се му сли ман по гу би у 
сле де ћа три слу ча ја: ако на мјер но уби је му сли ма на; ако се пре вје ри 
и 3. ако оже њен или уда ва на блуд по чи ни“33).

Што је по себ но ва жно то ва жи и дан да нас и не мо же се 
про ме ни ти под прет њом смрт не ка зне. Ви де ли смо да на пу шта-
ње исла ма оба ве зно под ра зу ме ва ли кви да ци ју ве ро од ступ ни ка. Са 

31)  Гор ски ви је нац, исто, 2275-2280.

32)  Исто, 635

33)  Ќуран са пре во дом, исто, стр. 617, на по ме на 33, став. 2.
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дру ге стра не, оп шти је став у исла му, да ако не ко не ги ра би ло ко ју 
ја сну ше ри јат ску оба ве зу пре ста је да бу де му сли ман. Да кле по ста-
је ве ро од ступ ник и сле ди му смрт на ка зна. Ре кли смо да то ва жи и 
дан да нас. Као до каз на во ди мо ше ри јат ски став Ре ша да Пло јо ви ћа 
aк туелног пот пред сед ни ка ИЗ у Ср би је, ко ји је на пи та ње ка кав је 
ста тус му сли ма на ко ји не оба вља мо ли тву? од го во рио „а ка зна за 
та кву осо бу је уби ство јер је по ста ла не вјер ник (мур тед –од мјет ник 
од вје ре)“34). Под се ти мо да је то ре че но да нас, од чо ве ка ко ји вр ши 
та ко ви со ку функ ци ју у са да шњој „Ислам ској за јед ни ци у Ср би ји“ 
а мо же мо он да да за ми сли мо ка ко је би ло ста ње у вре ме ка да је 
Ње гош пи сао го ре на ве де не сти хо ве. Би ло је и вре ме у ко ме су сул-
та ни уби ја ли сво ју соп стве ну де цу и уну ке ко ји су мо гли да бу ду 
са мо бе бе35). И све то је ка ко ви ди мо не зло у по тре ба исла ма не го 
са ма су шти на офи ци јел ног исла ма. Је ди но прихвaтљивог исла ма у 
21. ве ку, ка ко нам ту ма чи уле ма ту мач ис прав но сти Ку ран ске по ру-
ке. Шта је Ње гош мо гао дру го да ка же не го што је ре као? Из то га 
сле ди да је он са вр ше но раз у мео по ру ку ко ју ислам ша ље, не са мо 
не му сли ма ни ма не го и му сли ма ни ма. Са мо та ко се мо гу раз у ме ти 
ње го ви ста во ви да су „лу на и крст два стра шна сим во ла...“

За сам крај тек ста мо же мо да за кљу чи мо да се из Ње го ше-
вих сти хо ва ни ка ко не мо же раз у ме ти да он не при ја тељ ски го во ри 
о исла му као те о ло шком уче њу. Сва ка кри тич ка цр та упе ре на на 
пр ви по глед про тив исла ма уства ри се освр ће на онај део ислам ске 
ре ли ги је ко ји је бит но прав ног и по ли тич ког ка рак те ра и ко ји Ње-
го шу пре ти и као ноћ на мо ра му до ла зи у сан. То се нај бо ље ви ди 
кроз стра хо ве ко је ис по ља ва Вла ди ка Да ни ло ка да раз ми шља ка кве 
све по сле ди це има исла ми за ци ја, али са мо као по ли тич ки и вој ни 
ни ка ко вер ски чин. Вла ди ка ве ли:

„Слу шај Ву че и оста ла бра ћо! 
ни шта ми се не мој те чу ди ти 
што ме цр не рас те за ју ми сли, 
што ми пр са ки пе са ужа сом; 

34) Глас исла ма, април 2001, бр. 53, стр. 21, Но ви Па зар.

35) Ре ци мо сул тан Ба ја зид, ко ји је на власт до шао по сле Косовсkог бо ја је на ре дио да са 
уби је ње гов брат Ја куб, са мо да не би евен ту ал но угро зио по ре дак. Сул тан Су леј ман 
за ко но да вац је ли кви ди рао сво га си на Му ста фу. За тим је ли кви ди рао си на Ба ја зи та и 
ње го ва че ти ри си на. Да кле сво ја че ти ри уну ка. Ов де ци ти ра но пре ма Јо зеф ван Ха мер, 
Хи сто ри ја тур ског (осман ског) цар ства, књ. 2, За греб, 1979, стр. 9; Phil lip Man sel. Con-
stan ti no ple : City of the World's De si re, 1453–1924. New York: St. Mar tin’s Grif fin, 1998. 
стр. 89. По себ но је ва жно да је све то вр ше но уз пот пу ну ре ли ги о зну по др шку све штен-
ства од но сно уле ме. Они су сво јом фе твом (вер ско-прав ним ми шље њем) про гла ша ва ли 
ислам ски ле ги тим ним и бо го у год ним уби ја ње бра ће и по лу бра ће ак ту ел ног сул та на. О 
то ме ви де ти у, Do nald Qu a ta ert, The Ot to man Em pi re, 1700–1922 (2nd ed.). Cam brid ge Uni-
ver sity Press. 2005, стр. 91
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ко на бр до ак’и ма ло сто ји, 
ви ше ви ди но онај под бр дом. 
Ја по ви ше не што од вас ви дим, 
то је сре ћа да ла ал не сре ћа! 
Не бо јим се од враж је га ко та, 
не ка га је ка на го ри ли ста, 
но се бо јим од зла до ма ће га. 
Би је сна се брат ства ис тур чи ла; 
тек до ма ће на пад не мо Тур ке, 
свој сво је га ни кад пу штат не ће, 
раз лу чи се зе мља на пле ме на, 
кр ва ва се ис кла ти пле ме на, 
враг ђа во лу до ћи у сва то ве 
те сви је ћу срп ску уга си ти“36)

Да кле Ње гош је ни је био про тив исла ма као ре ли ги је. Он са-
мим тим ни је био ни про тив исла ми за ци ја. Јер ни је ни имао при-
ли ку да о исла му ми сли као о обич ној ре ли ги ји, ка ко се о ре ли ги ји 
на сто ји ми сли ти да нас. Али је био про тив ник по ли тич ке иде о ло-
ги је ко ја је у исла ма хте ла да уни шти ње го ву зе мљу и ње гов на род. 
Јер ко мо же да по сум ња да је дан та кав ге ни је не би, да се у друк-
чи јим при ли ка ма, срео са исла мом, по ка зао ве ли ко по што ва ње за 
ту ве ли ку кул ту ру ко ју та ко ода но сле ди пре ко ми ли јар ду љу ди. 
Ко ји нор ма лан чо век мо же да не по шту је ислам као иде ју во ди љу 
те ма се и Му ха ме да ње го вог об ја вљи ва ча, ко ји се де фи ни тив но по-
ка зао као јед на од нај зна чај ни јих лич но сти исто ри је чо ве чан ства. 
Ко ли ко је та ква оце на ра ци о нал на и при хва тљи ва сва ко ме ко же ли 
озбиљ ну ана ли зу по ка зу ју упра во ста во ви по ме ну тог Рас то де ра о 
Ње го шу. Он ве ли „Мој је став да Ње гош као ве ли кан пје снич ке 
ми сли има свој зна чај и сво је мје сто у вре ме ну у ко јем је на стао. 
Ње гош је у том ду ху ан ти исла ми ста чи је оправ да ње мо же мо на ћи 
у то ме што је то та да би ла објек тив на и ре ал на те жња на ро да за 
осло бо ђе ње.“37) 
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Mi ro ljub Jev tic

IS THE IMAGE OF ISLAMIC FAITH IN 
MOUNTAIN WREATH MALICIOUS?

Re su me
One of the most in te re sting phe no me na in the cul tu ral li fe of the 

for mer SFR Yugo sla via, then the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via, then 
Ser bia and Mon te ne gro, and then di vi ded sta tes of Ser bia and Mon te ne-
gro was the is sue of in ter-et hnic and in ter-re li gi o us re la ti ons. Yugo sla-
via dis in te gra ted be ca u se of un re sol ved in ter-et hnic and in ter-re li gi o us 
re la ti ons. 

 In this con text, a par ti cu larly im por tant fact is the qu e sti on of re-
la ti ons of the Mu slim’s part of the po pu la tion to ward the va lu es which 
for med the sta te of So uth Sla ve pe o ples.

Mo dern Ser bia and Mon te ne gro we re cre a ted as a re sult of the 
strug gle with Isla mic- Ot to man ca lip ha te and Sul ta na te, be ca u se of this 
the qu e sti on of the sta tus of Islam and Mu slims is one of the most im-
por tant is su es in this com plex of re la ti ons .Our Mu slims du ring the ru le 
of Ot to man sul ta na te we re part of the ru ling or der, and they are the 
main car ri ers of the op pres sion of the Ort ho dox po pu la tion. That’s why 
it was very dif fi cult to find a com mon de no mi na tor which can gat he red 
Mu slims aro und the idea of li ving to get her with the Ort ho dox . Be ca u-
se the ir cul tu ral va lu es and po li ti cal iden tity we re tied to the oc cu pi ers 
of the ir own co un try – to the Ot to man Em pi re. Hi story of our Mu slim 
is in se pa ra ble from the hi story of the Ot to man ca lip ha te and sul ta na te. 
Ot to man sul ta na te for the Ort ho dox is the so ur ce of all evil. That’s why 
real hi story co uld hardly be te ach. The re fo re, its re ar ran ge ment is per-
for med. The Ot to man Em pi re was pre sen ted as the Tur kish na tion-sta te 
which sub dued and op pres sed Ser bian na tion. When re fer ring in that 
way, it was easy to find a com mon de no mi na tor, be ca u se the Serbs - 
Mu slims are not Turks .

 But the pro blem ari ses when we spe ak abo ut li te ra tu re de a ling 
with the sa me is su es. And which is not ac cep ta ble for one si de, Ort ho-
dox or Mu slims. A li te ra tu re that de stroys the ima ge cre a ted by hi sto-
ri o graphy. Such is the ca se with the epic Mo un tain Wre ath. This po em 
shows the past as it was. She put Mu slims and Ort ho dox in the right 
pla ce. Then this po em de stroys the ima ge of the hi story prin ted in bo oks 
and the pre sent an ce stors of the Mu slims as a col la bo ra tor of Ot to mans. 
Such ima ges Mu slims can not ac cept. The re fo re Mu slim did and do all 
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pos si ble to di sa ble Mo un tain Wre ath as a re le vant aca de mic li te ra tu re. 
They say that ima ges of Islam in Mo un tain Wre ath are inac cu ra te and 
in sul ting them. The task of this ar tic le is to show that the Mo un tain 
Wre ath did not deal with Islam. The re fo re it co uld not ha ve been ma li-
ci o us to wards it. The Mo un tain Wre ath was not con cer ned of Islam, nor 
with isla mi za ti ons as act of sim ple chan ge of fa ith. He de alt only with 
the po li ti cal con se qu en ces of Isla mi za tion. And that is so met hing com-
ple tely dif fe rent from the cri tics co me from the Mu slim.
Key words: Mo un tain Wre ath, ima ge of Islam, re la ti ons, re li gi o us con flicts, 

re li gi o us co o pe ra tion, po li ti co logy of re li gion
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