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Појава Вука Стефановића Караџића

Крајем осамнаестог века, у свим дело-
вима велике Турске империје осећало се 
слабљење државне власти и утицаја. Ве-
ковна потчињеност и робовање милиона 
људи учинили су да незадовољство пређе 
сваку границу, те да први повољан моменат 
за свргавање омрзнутих господара буде 
ваљано искоришћен. Србија, која је и иначе 
много трпела од турских зулумћара, успела 
је да се у два устанка ослободи доминације 
и крене сопственим путем. Та борба је, по-
ред легендарних вођа, дала и људе који су 
поставили темеље нове културе.  Плејади ре-
волуционара са пером у руци припадао је и 
Вук Стефановић Караџић.1

Због неповољних политичких прилика 
у Србији, Караџић је био принуђен да се 
пресели у Беч 1813. године. Тамо, у напре-
дним књижевним круговима, среће Јернеја 
Копитара,2 свог будућег ментора, пријатеља 
и сарадника. Оценивши Караџићеве спо-
собности и велико предзнање потребно за 

реформаторски рад, Копитар је настојао да 
младића заинтересује за примену народног 
језика у јавном животу. Већ 1814. године, 
после објављивања Мале простонародне 
пјеснарице, када стижу прве речи хвале 
лепоти и снази народних стихова, особито 
љубавних песама, упућене од стране Гетеа 
и Јакоба Грима, Вуку постаје јасна вредност 
наше усмене културе и потреба за постојањем 
властитог језика и писма. Ову збирку 
Караџић је начинио без нарочитог плана и 
искуства, те се у њој нашло највише лирских 
песама и свега шест епских. У то време, 
српске народне песме називане су слепачким 
па се Вук бојао да ће му људи замерати због 
њих, иако их је сам сматрао ваљаним:  „А 
мени се чини да су оваке песме садржале, а и 
сад садржавају, у простом народу, негдашње 
битје сербско и име“. Но, узме ли се у обзир 
да је стваралаштво малог народа изнето први 
пут у писаној форми пред светску јавност, 
разумљиви су онда Караџићева несигурност 
и бојазан. После двоумљења и лутања у 
почетку, Вук је наставио сакупљање и 
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1 Вук Стефановић Караџић (1787-1864), научник, 
културни реформатор, рођен у Тршићу. Утемељивач 
модерног књижевног језика, писац прве српске 
граматике – Писменица из 1814. године, речника 
– Српски рјечник из 1818. и 1852; издао је још четири 
збирке песама, по једну приповедака и загонетки, 
етнографске и историјске списе (Историјски списи и 
Живот и обичаји народа српског), те многе коментаре, 
критике и историјске анализе.

2 Јернеј Бартоломеј Копитар (1780-1844), један од 
утемељивача славистичких студија, иницијатор 
и подстрекач Вукова рада. Од 1810. царски цензор 
словенских и грчких списа, дворски библиотекар и 
саветник. Вук је не једном напоменуо да је Копитар 
главни узрок што је постао књижевник и да му дугује 
врло, врло много.
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селекцију песама, те рад на језичкој реформи, 
сасвим професионално и са пуно књижевно-
језичког смисла и укуса. Поникао на селу, он 
је изузетно добро познавао и разумео душу 
народа, стога је могао и да дела, сакупљена 
са разних страна, систематизује, садржајно 
и метрички усклади, а да при том ни у чему 
не поремети њихову суштину и смисао. Од 
понуђених варијанти је увек бирао ону која 
је највише одражавала изворни дух и била 
књижевно најбоља. Те умотворине су биле 
примери чистог народног говора коме је тек 
предстојало, кроз тешку борбу, да извојује 
место под сунцем.

Током рада на граматици, речнику 
и публиковању народних умотворина, 
Караџић је све сигурније долазио до су-
штине проблема које је требало решити. 
Најтеже је било питање језика, који је у 
то доба представљао хаотичну мешавину 
српске редакције старословенског и цр-
квенословенског. То је био званичан језик 
цркве, државе и образовних установа, као 
и већине тадашњих писаца, па није ни чудо 
што је Вуков рад наишао на силовит отпор са 
свих страна. Проглашаван је богохуљењем, 
издајом и антидржавном делатношћу. 

Караџић се противу оваквих оптужби 
борио речју и делом колико је могао и 
знао, приморан да се ослања искључиво 
на сопствене снаге и помоћ малобројних 
истомишљеника. Нова генерација књи-
жевника, која се појавила између 1830. и 1850, 
прихватила је Вукова начела, помогавши да 
се оствари коначна победа. Чини се да је 
за такав успех година 1847. била пресудна, 
јер се тада из штампе појављују три врло 
значајна наслова:

– Караџић објављује превод Новог 
завјета, показујући тиме и цркви и држави 

да није   јеретик, а још мање државни непри-
јатељ;

– Ђура Даничић делом Рат за српски 
језик и правопис окончава вишегодишњу 
полемику са Јованом Хаџићем. Правим 
научним тезама и добром аргументацијом 
аутор је успео да потпуно ућутка све лажне 
патриоте;

– Бранко Радичевић својом збирком 
Песме доказује да се и најсуптилнија осећања 
песничке душе сасвим добро могу исказати 
и „простим народним језиком“.

У време када Вук започиње своју 
активност, наше усмено стваралаштво је на 
самом врхунцу. Историјски услови – борбе за 
ослобођење Србије и Црне Горе – узроковали 
су настанак обиља десетерачких песама 
док су старе доживљавале свој препород. 
Трошне сеоске куће, попут храмова старе 
Грчке, постајале су ризнице народног блага. 
У дугим зимским ноћима крај отвореног 
огњишта, или лети, под ведрим небом, са 
првим звуцима гусала утихнуо би сваки 
шум и сељани би, напети, слушали певање, 
ишчекујући нове подвиге својих миљеника. 
Једно: „Де, ону о...“ отварало би нови свет 
великих победа, снажних јунака и тешких 
битака. Народни певачи – гуслари, чувари 
успомена на времена у којима је свако чудо 
било могуће, били су увек радо виђени гости, 
мада већином слепи, хајдуци или трговци. 
Сви они су много путовали, много тога 
памтили, а неки од њих и јунаштва чинили. 
Тако, на пример, Ђуро Милутиновић Црно-
горац је у слепачком штапу преносио писма 
за Вожда; Тешан Подруговић – хајдук, 
истакао се у боју на Чокешини... 

Слом устанка приморао је многе по-
родице у збег преко Дрине, па су се тако у 
избегличким логорима могли наћи и многи 
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Сл. 1. Вук Стефановић Караџић
Fig. 1 Vuk Stefanović Karadžić
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певачи. Караџић је имао срећу да их сретне 
током 1814. и 1815. и да од њих чује доста 
песама.3

Post scriptum:
Фердинанд Маслић, „Једно страно 

сведочанство о Филипу Вишњићу и српским 
гусларима“, чланак из публикације објављене 
1967, Педесет година рада са слепима. 
Маслић наводи коментар Лудвига-Августа 
Франкла из књиге Nohe warte, из 1874, који је 
посвећен нашим слепим гусларима:

 – „Ко је гуслар?
То је човек који уз гусле пева српске 

јуначке, женске и просјачке песме, легенде и 
скаске. Он је путујући рапсод који то чини на 
вашарима или у породичном кругу, поводом 
радосних и тужних догађаја или просто зато 
да би добио милостињу.

 –  Шта су гусле?
То је музички инструмент не већи од 

познате нам виолине, али само са једном 
жицом. Када се по њој превлачи гудалом, као 
у виолончела, оне дају шкрипав тон. Гусле 
су српском певачу биле оно што је Грцима 
била лира или Тиролцима цитра. Песме које 
гуслар пева обично су из треће руке – из уста 
првог ретко кад зазвучи у савршеном облику. 
Други дода или изостави неку песничку 
слику, а фантазија трећег – ако је обдарен 
истанчаним осећањем, моделује текст док 
не изваја чист, божански лик. Зачудна је 

скромност Србинова – он никада неће 
признати да је сам спевао песму коју пева. 
Но, чинило се да је он сам и није начинио 
већ цео народ, јер тамо настају многе попут 
шумског цвећа... Они који преносе те песме 
најчешће су слепи...“

Надаље, Франкл говори о најдаровитијем 
гуслару за кога је чуо – слепом Филипу 
Вишњићу. Он истиче значај, величину и 
оригиналност песниковог опуса. Такође, 
сматра да се по лепоти и садржајности, 
његове песме лако могу мерити и са највећим 
достигнућима светске књижевности.

Филип Вишњић

„Људи који су обележили време пр-
вог српског устанка су Вожд Карађорђе Пе-
тровић, Прота – Матеја Ненадовић, Вук 
Караџић и Филип Вишњић. Ако изоставимо 
Карађорђа као ратника, а обратимо пажњу 
на државника, научника и песника, видећемо 
колики су њихови доприноси том времену. 
Свака историјска дисциплина може нам 
мање-више прецизно описати ток и битке 
устанка, али аутентичност коју пружа Ви-
шњићева поезија, не може ни једна. Зато 
Ненадовићеви мемоари или Вуков рад, у 
време које није ни осетио као ђак и писар, 
немају ону снагу и занос као стихови ко-
ји настају у јеку револуције. Вишњић је 

3 Пешић Р., Милошевић-Ђорђевић Н., Народна књи-
жевност, Београд 1984, 116, 124. – Караџић у пред-
говору књиге народних песама (издање из 1833, Беч) 
наводи од кога је све записивао песме, као и оне 
који су били љубазни да на његову молбу пошаљу 
умотворине које су сакупили у свом крају. Од 
гуслара,  Вук набраја Тешана Подруговића, Филипа 
Вишњића, старце Милију и Рашка, неког Стојана 
хајдука, Ђура Милутиновића Црногорца, слепца Гају 
Балаћа, Анђелка Вуковића, Грују Меанџића и Павла 
Иријића; од виђенијих, писмених људи, Вук наводи 
Саву М. Мартиновића Цетињанина, попа Вука 

Поповића Рисњанина, владику црногорског Петра 
Другог, сердара Вука Средановића, владику ужичког 
Јањићија Нешковића, аустријског вицеконзула из 
Требиња Вука Врчевића, Васу Поповића, тада већ 
бившег кнеза пожешке нахије, проте из Шида, Шапца, 
Сомбора и Земуна, писаре из Крагујевца, Карловца, 
Груже, Лознице, и Биограда; секретара митрополита 
карловачког – Павла Берића, директора школе у 
генарилитету вараждинском – Николу Аџића. Било 
је још много Вукових помагача и сарадника, чак и 
таквих којима име није знао већ само одакле су. 
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своје слушаоце пленио уверљивошћу и 
оригиналношћу, те његово гуслање не мо-
жемо назвати само вештином. Стварност у 
коју је он веровао и која је у њему живела 
као реалан свет у здравом човеку, чинила је 
његове речи тако магнетичним.“ 4

Филип Вишњић је рођен 1767. у селу 
Трнави, у босанском Подрињу. Његова 
породица је била врло угледна и богата јер 
је на основу царског указа имала задатак да 
сакупља данак у једном делу села. Пошто му 
је отац рано умро, мајка се убрзо преудала 
у селу Међаши крај Бијељине, водећи и 
сина са собом. Као осмогодишњак, дечак 
је оболео од богиња које су оставиле трајан 
жиг на његовом лицу али и у његовој души. 
Остао је без вида, а лице му је рано остарело 
и огрубело. Чинило се да ће, стога, његова 
будућа егзистенција у потпуности зависити 
од помоћи других. Као што Суреп каже, са 
њим је тих година било пуно проблема, јер је 
дете, ненавикло на свој удес, стално западало 
у невоље у сеоском домаћинству. Требало је 
непрекидно пазити да не упадне у отворено 
огњиште или бунар, склањати га од ћудљиве 
крупне стоке или вечито гладних свиња. 

Није тешко претпоставити колико је, 
због свега овог, дечак био везан за мајку и 
колико ју је волео. Њена пажња и брига су 
му помогле да се навикне на свој хендикеп 
и прилагоди животу под новим условима. 
Вишњић је своју захвалност мајци одао и 
тиме што је од њеног имена начинио себи 
презиме по коме је упамћен. Др Владан 
Недић сматра да се та његова осећања, 
нарочито када је реч о мајкама јунака, могу 
препознати и у многим стиховима које је 
спевао. 

Године 1787, породицу Вишњића је 
задесила велика несрећа у којој је њихов 

род замало замро. Неки Турци, насилници, 
злоупотребили су гостопримство домаћина 
и насрнули на част лепе Ђурђије, младе 
и поносне жене, Филипове стрине. Да би 
спрали увреду са свог имена, Вишњићи 
су се осветили на једини могући начин – 
„једног Турчина су посекли, другог обесили 
уларом властитог коња“. Зворнички бегови 
су ускоро, за одмазду, погубили готово 
све мушке чланове домаћинства, а остале 
мучили док им нису  предали царско писмо. 
Претпоставља се да је у то време умрла 
и песникова мајка, па је младић остао без 
сваког ослонца. Можемо само замислити 
како мора да је Вишњићу био горак хлеб 
у кући у којој није ничим доприносио, а 
морала му се посвећивати велика пажња. 
Стога је одлучио да крене својим путем и 
потражи срећу.

Тај његов пут, у потрази за бољим жи-
вотом, са гуслама у једној и штапом у другој 
руци, није био нимало лак нити му је он 
могао назрети крај. Друмовима је лутало 
много бескућника, лопова и варалица сваке 
врсте, па је гуслар, неретко, наилазио на 
затворена врата и негостопримство. Тих 
година су велике епидемије односиле на 
хиљаде жртава, а врло често су баш пут-
ници-намерници били преносиоци зараза. 
Но, било је и оних чија су врата остајала 
отворена, код којих је слепи човек могао 
да остане и више дана, да се окрепи. За 
слепог, који је путовао сам, најопасније су 
биле снежне ноћи, шумске звери и навођење 
на криви пут. Но, Вишњић је, као и други 
гуслари, певао свуда где су га примали: у 
селима и у варошима; по српским кућама 
најрадије, али и по муслиманским. Памтио је 
све што је чуо у причама поред свеће, све до 
најситнијих детаља, особито навике и нарави 

4 Панић-Суреп М., Филип Вишњић, песник буне, 
Београд 1956, 30. 
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Сл. 2. Филип Вишњић
Fig. 2 Filip Višnjić
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славних јунака, како би то касније преточио 
у стихове. 

Пропутовао је цео босански пашалук, 
Србију, Црну Гору и Косово; на север је ишао 
чак до Темишвара, а на југ до Скадра или 
неке вароши у Албанији – и само повремено 
би се враћао у родни крај. Вишњића је од 
многобројних гуслара издвајала уверљивост, 
ентузијазам и жеља да своје расположење 
пренесе и на слушаоце. Вук је једном забе-
лежио како је Вишњић имао леп глас и да је 
знао много песама, што је свакако допринело 
томе да постане врло угледан и цењен гост – 
глас о добром певачу брзо се ширио. 

Зна се да је 1798. оженио Бјелу, из села 
Мртвице крај Бијељине, која је мало пре 
тога остала без родитеља. Не зна се какве 
околности су спојиле ова два бића, али су 
они, по свему судећи, срећно проживели 
свој век. У том браку је било и порода – по 
неким подацима, шесторо деце – иако је 
1813. у Срему са Вишњићем живело само 
њих двоје. 

Песник је, највероватније, у свом за-
вичају дочекао почетак устанка. Сваке 
године, са првим топлим данима, турска 
војска би почела да се окупља на Дрини 
и опрема за поход на устанике. Но, не би 
прошло много, а путеви Вишњићевог краја 
постали би преуски да приме све рањенике 
и бегунце који су се повлачили са ратишта 
између Зворника и Бијељине. Те и идуће, 
1809, под заповедништвом Стојана Чупића 
и Луке Лазаревића, устаници су скоро 
читав месец водили огорчене борбе, уз 
променљиву срећу. На крају, повлачећи се 
преко Семберије, морали су да пале читава 
села, а народ је кретао за њима бежећи од 

осветника. Вишњић је тада био са кнезом 
Иваном Кнежевићем. Године 1810, слепи 
гуслар се нашао усред лозничке битке и док 
су се јунаци борили последњим снагама, 
користећи само „голе сабље“, Вишњићеве 
гусле нису умукле ни једног тренутка. После 
тога, до 1813, био је гост српских првака у 
Ноћају. Причало се да је Луки Лазаревићу 
овако говорио: „Господару, не старај се 
како ћеш надбити Турке, него дај мени да ја 
скупим стотину слепаца па нам дај сваком 
по неука ждрепца, а у руке сабље, да ми 
идемо на турску војску. Нек од нас буде шта 
Бог дâ, само да и ми неко јунаштво учинимо, 
па макар погинули сви до једнога. Доста 
певамо чудеса и витештва те дражимо браћу 
на погибију – него да покажемо да је и нама 
слатко мрети славном смрћу!“  Лазаревић му 
је одговорио овако: „Аман, кад слеп овако 
говори шта је остало за нас окате?!“ 5

Код Стојана Чупића, на Равњу, Вишњић 
је дочекао слом устанка. Пре тога, овај му 
је за песму Бој на салашу поклонио белог 
ждрепца. Уз коња су се нашла и кола па је 
гуслар неко време могао лакше и сигурније 
да путује. По слому устанка, морао је и сам 
да бежи у Срем, у тадашњу Аустроугарску. 
Настанио се у селу Грку, код Гаје од Ноћаја, 
и ту проборавио пар мирних година, можда 
јединих у свом животу. Сада је путовао 
само лети, и то по северу. У родни крај се 
никада више није вратио, јер преко Дрине 
није било више ниједног од пријатеља и 
заштитника. Сви су били, од оних пре-
живелих, у избеглиштву као и он. Више 
није могао да путује тако често нити далеко; 
снага га је полако напуштала. Јењавао је са 
годинама и песнички дух, али је у његовој 

5 Петровић Т., Из старије српске књижевности, 
Београд 1975, 130. 
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машти било још прича са дринског ратишта 
или са путешествија. Много тога је било и 
измишљено, али му то нико није замерао. 
Године су већ прошле од историјских 
догађаја, а ни Сремци нису били велики 
познаваоци устаничких збивања. Сасвим су 
разумљива та песникова осећања, тражење 
ма каквог спаса у машти, јер човек који је 
најлепше године свог живота провео уз 
легендарне јунаке, под старост је допао међу 
паоре. Вишњић им је причао чак и то да је 
„био вођа устаничке чете и код здравих али 
преврнутих очију, Турке уходио, док га у 
једном боју не ухвате, познаду, очи му поваде 
и пусте га“; други пут – како је то било на 
Равњу, „где је био буљубаша на отприлике 
сто момака, па га ту Турци ухватише, 
унаказише и жива у Саву бацише, али се он 
пре тога борио док му је џебане трајало, а 
кад је ње нестало, ударао је ножем!“ 6

Др Владан Недић је забележио једно 
сећање на гуслара из тих година: „Био је 
високог раста, окошт; широких плећа. Лице 
му је било богињаво и црвено; на образу је 
био јако посечен, а лево ухо, од пола на доле 
– одсечено је било. На десној руци, мали прст 
и онај до њега били су осакаћени. Бркови су 
му досезали до прса, а густе обрве заклањале 
празне очне дупље. Ходао је достојанаствено, 
увек уздигнуте главе, док му је коса падала 
на рамена. Док је путовао, увек је носио 
дугу белу кошуљу и беле гаће, преко рамена 
пртену торбу и два штапа. Само у изузетним 
приликама допуштао би да га неко води.“ 7

Године 1815, Вук Караџић је био у 
манастиру Шишатовцу на Фрушкој Гори, 

код архимандрита Лукијана Мушицког. 
Чувши за славног певача, „кога су сви 
гостили и даривали због добрих песама“, 
позвао га је и записао тринаест оригиналних 
песама о устанку и четири старе, прерађене; 
укупно око 5.000 стихова. Иако су дуго 
радили заједно, Караџић се није сетио да 
га пита и забележи податке из старчеве 
биографије. Две године касније, то је 
учинио Мушицки, нажалост на брзу руку, 
површно и неповезано. Тако су до наших 
дана стигли само оскудни, основни подаци. 
О Вишњићевом књижевном поступку знамо 
само толико да „пре востанија сербског није 
ни једну песму сам сочинио, али с’ почетка 
востанија почео је сочињавати„. Вишњић је 
рекао још да „кромје јего нико нове песме 
певао није. Питао је војске пришедше за 
битку, ко је предводио, гдје су били, ко је 
погинуо, против кога су ишли...“ Вук се дуго 
надао да ће гуслар ипак још једном прећи 
у Босну и тамо срочити још коју песму „од 
Вељка или од Равња“. Његово одушевљење 
радом чича Филипа делили су и Мушицки 
и Копитар. Иако им се жеља није испунила, 
остала је могућност да на основу других 
песама сагледају сву генијалност и величину 
Вишњићевог стварања.

„Уклети, скитачки живот Филипа Ви-
шњића смирила је тек смрт.“ Умро је 1834. 
у 67-ој години, тихо ожаљен од својих 
мештана и сахрањен на породичном гробљу 
рођака Радишића. До самог краја није 
испуштао гусле из руку – „омирско грло није 
престајало да пева“. 

Но, тако је све и почело.

6 Петровић Т., op. cit., 32-33.
7 Недић В., Вукови певачи, Београд 1972.
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Post scriptum:

ГУСЛАР

Сву ноћ брује звуци на гуслама,
Тугом гробља и јеком облака,
Док напољу ветар гране слама,
И сметове урликом пролама.
И ноћ је ова к’о ноћ српска свака.

Ватра дими, на троношцу старом
Седи гуслар погурених плећа,
На крилу му гусле јаворове.
К’о и пређе, и ноћи ове
Буди давно умрла столећа.

Кроз јек струна копите одјекују,
Бојна копља к’о јелове горе,
Заставице на њима вијоре,
А под њима паунова пера.

Гуди старац... А кад песма поче
О Косову и кад Милош паде,
Од ратарâ што у верском страху
Свету песму са поштом слушаху,
Страшна чета хајдучка постаде!
(„Војнички гласник“, бр. 15, од 1. VIII 

1932, стр. 8; Д. Ј. Филиповић)
О Вишњићевим путовањима нема 

много података. Зна се, углавном, оно што 
је песник испричао Лукијану Мушицком 
и по нешто на основу реконструкције 
најпрометнијих путних праваца тих година. 
Правци Вишњићевог кретања могу се дати у 
грубим цртама, јер је гуслар много скретао 
обилазећи села и манастире.

I – Балатун, Велико село, Бродац, 
Дворови, Попово, Бијељина и Јања;

II – Бијељина, Тузла, Маглај, Жепче, 
Травник, Високо, Сарајево;

III – уз Дрину, преко Таре и Пиве, кроз 
Црну Гору до Скадра, можда неке вароши 

у Албанији, Зворник, Рогатица, Горажде, 
Фоча, Пријепоље, Пљевља;

IV – Шабац, Обреновац, Болеч, 
Смедерево, Смедеревска Паланка, Рудник, 
Крагујевац, Краљево, Чачак, Ужице, Ваљево, 
Крупањ и Лозница.

На својим путовањима Вишњић је 
обилазио и манастире, неке и по више 
пута јер су они били стецишта напредне 
мисли. То су Шишатовац, Крушедол, 
Гргетег, Велика и Мала Ремета, два Хопова, 
Рековац, Беочин, Врдник, Јазак, Бешеново, 
Потковица, Кувеждин, Дивуша, Прибина 
Глава, Фенек и Купиново (по М. П. Сурепу). 
У Аустроугарској је обишао још и Шид, 
Руму, Илок, Бачку Паланку, Паралге, 
Кулпин, Винковце, Брод, Градишку, Осијек 
и Ђаково.

Сва ова места повезује пут дуг 
стотинама километара те се само може 
наслутити какво је искуство било за песника 
да их пређе; колико напора су га стајали 
сваки одлазак и повратак. Па ипак, Вишњић 
никад није зажалио због таквог живота. 
Животна енергија којом је зрачио на сваком 
кораку морала је пронаћи пут, морала је да 
се ослободи. Чини се да је у датим условима 
то био можда не једини, али свакако најбољи 
начин.

Вишњићево стваралаштво

Вишњићево „откриће“ гусала, као и 
свако друго, било је сасвим случајно. Дете, 
које је само у магловитом сећању могло да 
види спољни свет, у тој звучној кутији је 
нашло решење проблема свог непосреднијег 
контакта са околином. Младић је само 
музицирањем могао да иживи све оно, 
вечном помрчином спутано у себи: снагу, 
љубав, жељу за животом... Енергију коју су 
његови вршњаци трошили у физичком раду, 
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он је користио за стваралаштво које би му 
добавило признање средине у којој је живео. 
То, да га околина призна као равноправног 
члана, било му је и те како потребно; пру-
жало му је извесну сатисфакцију – осећање 
постојања потпуне личности. Аплауз и по-
вици одобравања после сваке песме сми-
ривали су донекле његову сујету. Сва-
ким отпеваним стихом, осећао се мање 
бескорисним.

Свет сачињен од јуначких десница, 
светлог оружја, верних слугу и лепих љу-
бовца, свет у коме су принципи јачи од 
камена, полако му се увлачио под кожу и 
постајао његов нераздвојни део. Али, док 
је праснула прва пушка, нестало је идиле – 
шарених вашара, мирних ноћи у планинским 
кућама и смеха – а настао је ковитлац крви, 
меса, суза и лелека. Ослобођена мржња и 
разбуктале страсти покренуле су лавину која 
никог није могла заобићи, па ни Вишњића. 
Смрт је на све стране косила истом косом – 
гинули су и јунаци и кукавице, бедници и 
моћници. Окрутне стварности – пребијених 
руку и ногу, распорених утроба и прекланих 
вратова – и слепи гуслар је био свестан, 
проживљавајући све то можда и много јаче од 
осталих, јер су само гусле у његовим рукама 
давале неког плода; али, о чему је сада могао 
да пева? О Марку Краљевићу, рујном вину 
или хајдуцима и горским вилама? То свакако 
не. Зато су полако, једна за другом, почеле 
да се рађају нове песме, ништа мање часне и 
јуначне од пређашњих, али зато аутентичне 
и набијене стварним емоцијама.

Све што је Вишњић спевао ту, на дрин-
ском ратишту, било је чист одјек његове 
душе. Слепи рапсод је визионарски осећао 
да је час освете стигао, да неко мора да 
плати за све године суза и глади. Песник је 
познавао свој народ те је и веровао у његову 

величину и снагу: ниједан сељак, никада, 
није своју њиву оставио напола изорану 
– па тако ни сад половичног решења није 
могло бити. Сплет интрига, лажи, клевета, 
похлепе, превара, насиља и убијања  – 
савремено назван политиком – није песника 
нимало збунио. Вишњић није знао за научне 
и логичне анализе, истраживање узрока и 
последица, али су му његова мржња и осећај 
за реалност и правичност показали прави 
пут. Ми сада, са дистанце од две стотине 
година, можемо лако говорити о добрим или 
лошим потезима и одлукама, али се мора 
признати да је човек који се заједно са својим 
јунацима ковитлао у тој маси догађаја успео 
да се издигне изнад свега и сагледа исход. 
Он је сигуран да се време одлуке сасвим 
примакло, да је коначни слом сила зла само 
питање дана  (почетак песме Почетак буне 
против дахија). 

„Његова појава није била ни обична ни 
свакодневна. Он је овековечио цело једно 
доба наше историје. Вишњић је први песник 
нашег романтизма и умногоме учитељ 
свих потоњих књижевника.  Када је уз јаук 
рањеника, под праском пушака, стварао 
легенду о нашим јунацима из устанка, он 
је осећао да идемо у сусрет новом добу, 
у сваком погледу бољем. Из свеопштег 
ковитлаца стварала се нова српска држава. 
На жалост, све то није дошло тако брзо како 
је визионар замишљао и прижељкивао... 

Он је осетио сав значај тих крупних 
историских збивања и васкрс државе српске. 
Устанак под вођством Карађорђа лепше је 
и потпуније приказао од свих савремених 
хроничара. У својим узбудљивим и про-
рочанским песмама успео је да очува дух 
јунаштва и витештва који се ретко може 
наћи у историји других народа...“ 8     

8 Петровић Т., op. cit.
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„Пре устанка, и пре Вука, на почетку 
XIX в. у очима Европе и својим сопственим, 
били смо несрећни бунтовници, туђи 
војници, ћифчије, одметнути или мирни 
турски поданици који су се тужно поносили 
негдашњим својим царевима и краљевима, 
њиховом слободом и задужбинама. Устаници 
су нас пак обострано представили као 
ратнике кадре да извојују своју слободу. 
Вук нам је дао име, свест, самопоуздање, 
достојанство, отворио нам пут у будућност, 
а Вишњић је ту будућност опевао и дао јој 
смисао!“ 9

Сасвим је извесно, по запису архи-
мандрита Мушицког, да је Вишњић сам 
спевао све песме о устанку, користећи 
аутентичне податке добијене од самих бораца 
или својих пријатеља, српских првака. Он је 
питао за бројност војске, њихово наоружање 
и положаје, за тачне правце кретања и 
места сукоба, имена околних локалитета и 
штошта друго и тако стварао костур песме. 
Појединостима, које су га такође занимале 
(расположење вођа, њихови коњи, оружје, 
опрема; ко је утекао, ко погинуо, а кога 
су ранили), градио је и обликовао, попут 
вајара, своје ликове и сцене. Међутим, остаје 
непознато да ли су те песме биле прихваћене 
и од других гуслара, да ли су их они 
препевавали или их је Караџић забележио у 
изворном облику. 

Његов „еп“ је једна оригинална и је-
динствена целина чију основу чини песма 
Почетак буне против дахија. Оно што твори 
такав јединствен низ јесте сам Вишњићев 
израз, јер он, чак и када говори као хроничар, 
наводи неке опште карактеристике које дају 
целовиту слику. Сви други гуслари који су 
певали о устаничким збивањима (старац 
Рашко у Боју на Делиграду или неименовани 
сељак из Рудничке нахије о Растанку Кара-

Ђорђија са Србијом), иако недвосмислено 
даровити, нису успели да изађу из оквира 
једног тренутка, места или личности. 

Своје најбоље остварење, песму Почетак 
буне против дахија, Вишњић започиње врло 
симболично: ширина земље је премалено 
платно за епопеју тако грандиозних размера, 
те песник призива и небо у помоћ. Свеци се 
претећи надвијају над смртницима, тражећи 
крв душмана. Вишњић, попут старозаветног 
пророка, прста упереног ка небу, опомиње на 
„знаке“ воље Божје, позивајући све да јој се 
повинују. Месечеве мене, „крвави барјаци“ 
који небом броде, „гром на Светога Саву, кад 
му време није“, муња на Часне вериге... То 
су стихови који узаврелом градацијом као да 
воде пред сам Страшни суд. О томе говори 
и Његош: 

„Виђесте ли чудо и знамење,
кâ се двије муње прекрстише?
Једна сину од Кома к Ловћену,
друга сину од Скадра к Острогу:
крст од огња жива направише.
Ох, диван ли бјеше погледати!
У свијет га јошт није таквога
ни ко чуо, нити ко видио.
Помоз, Боже, јаднијем Србима,
и ово је неко знаменије!“
(Горски вјенац, стихови 171-180)
Ни земља, она црна, тешка и мртва – 

она иста која је преко својих леђа пребацила 
много неправде и зла, ни она више не може 
подносити турско царовање, и из ње је 
покуљала њена властита крв!

„Јер је крвца из земље проврела,
Земан дош’о, ваља војевати,
За крст часни крвцу прољевати,
Сваки своје да покаје старе.“
(Почетак буне против дахија, стихови 

11-14)

9 Ђурић В., Говор поезије II, Београд 1969.
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Ово је свакако врхунац његове песничке 
градације и, можда, нашег народног песни-
штва уопште. Сва снага Вишњићеве мисли 
одсликава се баш у овим сценама, дајући 
тим судбоносним збивањима величанствен 
оквир. Сигурно није случајно што се већање 
дахија одвија под окриљем ноћи и што звезде 
смртницима проричу судбину.

У старој песми Смрт Краљевића Марка 
исти овај мотив Вишњић је употребио да би 
предсказао смрт славног јунака. Марко тада 
у води бунара није видео своју главу, а сада 
нико од дахија у тепсији пуној дунавске воде 
и звезда не види своју. Ипак, дахије се надају 
да ће им свете књиге – инџијеле, бити више 
наклоњене. Но, и књиге кажу да су узроци 
предубоки, неправда превелика и да „неко 
мора изгубити царство“. 

Упркос томе што су прилике овако 
повољне и што је народ спреман за борбу, 
они без којих се не може – имућни великаши 
– не желе да се боре. Они у устанку виде 
само још једну бесмислену буну више, или, 
евентуално, добру прилику за стицање 
плена. Вук Караџић је и сам, у више наврата, 
писао о сукобима Вожда и војвода око поделе 
плена, јер су се понекад ратници понашали 
горе од варвара.

Новак Килибарда10 каже да, када се 
говори о Вишњићевом реализму, има оних 
који наводе доказе који то, у ствари, и нису. 
Није требало бити геније па схватити да су 
кнезови и Турци, сваки на својој страни, 
гомилали благо и да им се стога није 
исплатило да ратују ако нису били сигурни 
у победу. Вероватно је било племенитих 
људи попут кнеза Ивана Кнежевића, или 
рачунљивих ратника попут војводе Ћурчије, 
који су знали да „глава није врбовина – 

кад пос’јеку, да с’ омладит’ може“. Специ-
фичност Вишњићева је управо у томе што 
је лако претварао очигледне чињенице 
у сјајне песничке визије. Овде дакле, не 
можемо говорити о некој натприродној 
моћи предсказања. Вишњић је просто 
слухом искусног човека, иза ког је било већ 
седамнаест година рада, осетио величину и 
значај борбе као и неминовност победе. Њему 
није било важно да ли ће Срби победити сад 
или кроз две-три генерације, али је знао да 
„Србију ни седам краљева умирит’ не може“, 
„да ће се борити сви до последњег“, те тако 
и пева:

„Рани сина, пак шаљи на војску:
„Србија се умирит’ не може.“
(Бој на Мишару, стихови 80-81) 

„Треба служит чести и имену.
Нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може –
нек ад прождре, покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће
за далеко неко покољење.“
(Горски вијенац, стихови 658-662)
Непосредан повод за избијање устанка 

била је сеча кнезова у фебруару 1804, а 
претходило јој је писмо из Цариграда. По 
записима Караџићевим, у „Даници“ из 1828. 
године, то се, отприлике, овако одвијало: 
„...онда се у некаком манастиру састане 
неколико кнезова, те у име свег народа 
напишу цару тужбу у којој кажу да је њима 
зулум већма додијао и више се не може 
трпети: не само што су ји дајије с њијовим 
каба-дајијама и субашама до голе душе 
оглобиле, него им и образ и закон погазише: 
муж није господар од своје жене... нити је на 
миру нити црква нити манастир – него он, 

10 Килибарда Н., Поезија и историја у народној 
књижевности, Београд 1972.
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ако је још увек цар њијов, нека им помогне и 
избави и од таквог зулума...“

Цару је још од прије било познато из 
различни Турски тужби шта раде дајије по 
Србији; сад му се ражали па пошаље дајијама 
ваки ферман:

Већ су ми додијале тужбе на вас, а ја 
сам вам већ неколико пута писао и говорио 
да се оканете зулума и да се умирите, а  
ви ме ни до данас не послушасте... ако не 
станете у напредак живљети по мојој вољи 
и заповјести ја ћу на вас дићи војску али 
нека знате, војску од другог народа и закона, 
јер Турчин на Турчина неће, који ће од вас 
учинити што нигда није било у Турчина!

Кад овај ферман дође у Бијоград, паша 
сазове дајие те им га прочита. Дајије су 
после међу собом већале каква то може 
бити ‚војска од другог народа и закона‘? 
пошто су домислили да то неће бити ни 
Нијемци ни Москова, већ сигурно сиротиња 
раја, намисле да зађу по најиама па да све 
дојакошње кнезове и остале поглавице и 
знатније људе по народу, који би могли што 
почети и народ за собом повести, да исеку 
и да друге, своје кнезове, на њијово место 
поставе.  Па ако цар на њих крене кнезови 
којима су они љеб дали мораће им држати 
страну. Па што наумише то и учинише...

Кад се разгласи по народу да Турци секу 
кнезове и све знатније људе, одма се људи 
поплашише и стану се крити и бежати... 
Народ пак, коме је зулум ионако бијо додијао, 
стаде се већма бунити; не знајући нико 
зашто Турци сјеку, сваки се морао бојати да 
и на њега не дође ред... онда бегунци стану 
тражити један другога и тако се састану 
Црни Ђорђије, Јанко Катић и Васо Чарапић и 
стану се договарати: Турци, веле, све зулуме 
измишљаше, па сад најпосле наумише и да 

нас све исјеку и побију. Ту сад другог суда 
и спасенија нема, него да се бранимо, и да 
бијемо и ми њи: кад ћемо везани женски 
мријети од њијови џелата и сејиза, боље је да 
мремо јуначки као људи, барем да замјенимо 
своје главе и покајемо и своју браћу; а жене 
и ђеца и куће ако нам пропадну, ионако 
нијесмо господари од њи...“ 11

                                                          
По овим записима можемо оценити 

колико је Вишњић познавао устаничке 
прилике и са колико вештине је срочио 
своје стихове. У њима се тачно приказује 
осионост и самоувереност дахија, баш као 
што је и Караџић забележио. Вишњић у свега 
петнаестак редова, најсажетије што може, 
сублимира идеје које дахије набацују, једну 
за другом, сасвим немарно, а које, у ствари, 
творе страшан план: прикупиће плаћеничку 
војску – јер за дукате нема тога ко неће 
војевати на њиховој страни – а онда ће по 
нахијама побити све виђеније људе, а можда 
и све друге који им падну шака, ако ни због 
чега другог оно за опомену – зато што им 
се може и зато што им се хоће! Преостале 
сељане ће задржати за себе или продати у 
робље, и то је то – као дланом о длан, нема 
више о чему да се дискутује, закључују они. 

„Јаки зуби и тврд орах сломе;
добра сабља топуз иза врата,
а камоли главу од купуса.“
(Горски вијенац, стихови 1104-1106)
Вишњић презире овакво соломонско 

решавање ситуација, те да би показао прекост 
и непромишљеност дахија, мишљењу младог 
Фочић Мемед-аге супротставља мудре 
речи стогодишњака Фоче. Старац зна да је 
у рату свако средство допуштено, али види 
да је овде много потребније од исукане 
сабље – лукавство. Супротстављајући једно 

11 Даница за 1828. годину, 150-153.



ДУШКА ИЛИЋ

226

другом: оца и сина, плаховитост и мудрост, 
младост и искуство, обест и помирљивост – 
песник само потврђује неминовност турске 
пропасти. „Нуто момка! и нуто памети: С 
којом р’јечи на пашалук сједе!“ – узвикује 
Вишњић и наставља:

„Узми синко, Фочић Мемед-ага,
„Узми сламе у бијелу руку,
„Мани сламом преко ватре живе:
„Ил’ ћеш ватру са тим угасити,
„Или ћеш је већма распалити?“
(Почетак буне против дахија, стихови 

338-342)
Нажалост, млађем Фочићу ни на крај 

памети није било да послуша оца. Није 
ваљда сасвим полудео, мисли он, па да се 
одриче онога што већ има; зашто да попушта 
раји, да се пријатељи са иновернима и 
повлачи као последња кукавица, кад већ 
може да оствари свој наум очас посла и још и 
заради на томе?! Не, то сигурно није судбина 
коју му је Алах наменио, а сигурно није ни 
осталим дахијама. Уосталом, он је ратник, 
он је господар и сви морају да му се покоре! 
Читајући ове стихове, као да заиста пред 
собом имамо тог надменог јуношу, као да 
нам баш ту, пред носом, корача укруг, говори 
гласно, виче скоро, сав бесан и уздрхтао – 
толико су сугестивни ови стихови.    

Јунаци Вишњићевих епизода махом су 
исти, али их песник увек показује на нов 
начин, откривајући нам полако, једну по 
једну, црте њихових карактера. Већину је 
гуслар упознао лично на дринском ратишту, 
знао је за многе догађаје из њихових живота, 
али није увек све смео преточити у стих. 
Било је ту доста јавашлука, превара и не-
правде, али ако знамо да је Вишњић на 
Дрини био само пребег, зависан од њихове 
милости и ћуди, разумљиво је гусларево 

прећуткивање. Сем тога, Вишњић никад 
није могао да види ко га све слуша и да ли 
ће му штогод замерити, а добро знамо да је 
цена сваке главе била ништавна. Оно што је 
Вишњић прећутао, делимично сазнајемо из 
Караџићевих записа, јер је и он тих година 
(1814-1816) често боравио у Срему.

Свакако, већи део те множине података 
ушао је у Вишњићеву поему. На пример, 
свим устаницима је било познато да већина 
главара не иде у борбу из општег већ 
сопственог интереса. Тај идејни раздор и 
одвајање кнезова од народа песник је истакао 
речима младог „стражарчета“ са Салаша, 
изражавајући и своје неслагање са таквим 
понашањем:

„Ви пијете и попијевате,
„Сиротиња у невољи цвили:
----------------------------------
„Тко је вама коње набавио?
„Тко је вама чоху порезао?
„Тко ли вам је поков’о оружје?
„Разма јадна сиротиња раја,
„Пак с Турцима рају завадисте,
„И Турцима сада издадосте;
„Што чините? да вас Бог убије!
„Што чините, јер се не бијете?
„Не бијете, јал’ се предајете?“
(Бој на Салашу, стихови 44-45; 64-72)
Онај коме су ове речи упућене је Стојан 

Чупић, поред Карађорђа, за Вишњића 
свакако највећи јунак. Са њим је гуслар 
провео више месеци на Равњу и у Змајевом 
Ноћају, пред слом устанка 1813. године. 
Чупић је био мачвански војвода, заповедник 
и организатор граничног сектора од Раче 
до Лознице. Храбар, весељак, хвалисавац 
и прзница, човек широке руке за друге и 
за себе, Вишњића је прихватио као мудра 
и разборита, некога пред ким се могло 
разговарати о свему. Нарочито му се свиђала 
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сугестивност гусларевих стихова и јасна 
мисао са одређеним циљем. Славољубивом 
и преосетљивом Чупићевом поносу и те како 
је одговарао овакав публицитет и штавише, 
вечна слава: „Имаће се сучим похвалити!“ 
Неки су гуслару на Дрини нудили читава 
мала богатства да би им се име нашло 
у песми, а Чупић је – ето! – добио читаву 
прегршт стихова – и то каквих! Карађорђе 
упозорава да су Турци неверници, да ће лако 
преварити устанике ако ови нису стално на 
опрезу, али и прети да ће строго кажњавати 
за сваког Србина одведеног у робље. Вишњић 
наводи како Чупић отписује „ситну књигу“, 
као да се смеје, као да се добро забавља:

„Ој ти Ђорђе, од Србије главо!
„Ја с’ не бојим цара силенога;
„Пуст’ их на ме, ако су ти тешки;
„Турци на ме ударит’ не смију,
„Док ј’ у мене мојих капетана
„И момака, лава одбранијех,
„Кој’ б’ на ватру живу ударили:
-----------------------------------------
„Па док ми је мог коња дората,
„И док ми је сабље Маџаркиње,
„Ја б’ на цара јунак ударио,
„Лави би му чадор бастисали;
„Бога молим, да ударе Турци.“
(Хвала Чупићева, стихови 52-58; 93-97) 
Сигурно је да су на Вишњићеву при-

страстност мање утицали Чупићево хва-
лисање и разметање, а више његова храброст 
и чојство. Чупић је као ратник добро знао 
свој посао и гуслар је то ценио:

„Око главе саруке завијте,
„А по Турски сабље припашите,
„И по Турски коње разиграјте,
„Да се Турци далек’ не осјете,
„Нас је мало, а млого Турака;“
(Бој на Салашу, стихови 219-223)

Јуначни Чупић је знао, кад затреба, и да 
заплаши али и да охрабри своје јунаке, јер 
су на крају крајева и они били само обични 
смртници, са свим могућим врлинама 
и манама, те је добар психолог могао да 
просуди када треба људима дозволити и 
мало разузданости:

„Извадите дрвене чутуре,
„Напите се Поцерске ракије,
„Зарад’ срца и зарад’ слободе.“
(Бој на Салашу, стих 238-240)

Све оно што је Вишњић приписивао 
себи у својим „сремским причама“ нашло 
се отелотворено у Чупићу, те није чудо 
што је гуслар био толико наклоњен младом 
јунаку. По Вишњићевим стиховима судећи, 
Чупића је и непријатељ ценио, јер му и 
Али-паша Зворнички и Кулин-капетан за 
егзекуцију намењују бритку сабљу. Оваква 
смрт је могла задесити само чувене јунаке. 
Заробљени Алекса Ненадовић је пред смрт 
говорио Фочић Мемед-аги: „Фочићу, Фочићу, 
не молим те за живот, но те молим, немој ме 
бесчасном смрћу морити, него сабљом којом 
се јунаци губе...“ 12

Међутим, ма колико да су то при-
жељкивали и Чупић и Вишњић, по Кара-
џићевим наводима, Чупић је на превару 
ухваћен и убијен. Највероватније је да га је 
издао Милош Обреновић. „Он је, вративши 
се из Ваљева, гледао да побуни Мачву али 
су људи затезали, а кад турска војска навали 
на Дрину, Турци навале на кметове да издају 
Чупића ако су раја, као што су говорили, и 
ако желе на миру остати. А Чупић је слао 
кметове да залагују Турке док би Милош 
дошао са војском. Један од кметова каже 
Чупићу у очи да се неће бити с Турцима 
и харати се и робити се на ново; и сви су 

12 Караџић Стефановић В., Историјски списи, Београд 
1985, 256.
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Сл. 3. Стојан Чупић
Fig. 3 Stojan Čupić
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га звали да отиде на Дрину где ће доћи 
бијељински ајан са два човека да се разговоре 
и они да остану у миру. И позову га да без 
воске (које је имао око 500) иде и кметовима 
од целе Мачве на договор. Он пристане на 
њихово уверавање и заклињање да му ништа 
неће бити; а ови су кметови били поклали 
два брата Росића, те повели 200 Турака, који 
засједну око пута. Кад Чупић (на колима) 
наиђе и зађе у бусију, Турци га ухвате. 
Одведу га преко Дрине Рушић-паши, а овај 
га пошаље у Зворник. Онђе је неко време 
ходао по чаршији, а онда огласе да је умро 
од куге, а веле да су га удавили. Онај исти 
дан када је Чупић предан Турцима, Милош 
дође са војском у Мачву.“ 13

Сличне „среће“ био је и Ђорђе Ћурчија 
(мајстор), „најславнији ’ајдук и ’арамбаша 
свога времена“. Његова животна грешка 
била је у томе што није био „дрво-врбовина 
– кад пос’јеку; да с’ омладит’ може“, и то 
што је знао да са пар стотина хајдука нема 
никаквих изгледа у сукобу са „седам хиљад’ 
и триста Турака“, ма како та борба била 
важна и хајдуци „лави одабрани“. „У време 
када је очекиван напад Ножин-аге, војвода 
Јаков Ненадовић држао је опсаду Шапца. 
Чурћијин позив у помоћ довео га је у врло 
незгодан положај јер су Турци били скоро 
пред предајом те није смео померати своје 
људе од зидина града, а са друге стране, 
никако се није смело десити ни то да Турци 
прођу Чокешину и дођу му с леђа. Решио 
је недоумицу тиме што је сам, са свега пар 
момака, кренуо пред цркву, а под градом 
оставио свог синовца проту Матеју. Када 
су се сви нашли пред црквом Чокешином 
и извидели ситуацију, по Караџићевим 
речима, Ћурчија је предложио ‚да се уклоне 
и улудо не гину, јер Турци ако цркву запале 

– народ је опет може саградити – а њих 
неће моћи да поврати нико‘. Харамбаша је 
претпостављао да Ножин-ага неће смети 
да се сувише удаљава од Дрине улазећи у 
устаничку територију, те да ће се вратити у 
Љешницу на конак, а онда их хајдуци могу 
сачекати и лако разбити.  ...а друге арамбаше, 
које су онђе биле, може бити из зависти, што 
је Ћурчија из друге земље, па тако први 
код Јакова, и њима заповједа, стану Јакову 
говоритио да се Ћурчија поплашио или да је 
турски уода, па говори оно што је за Турке 
боље. И тако подговоре Јакова те овај јавно 
Ћурчију осрамоти и искара и каже му да 
ако се боји нека бјежи: ‚А ја ћу, вели, у име 
Бога, и без тебе Турке дочекати и разбити.‘ 
Ћурчија се на то страшно расрди и каже да 
‚кад можете без мене, то је и боље, да вам 
Бог да срећу!‘ Пак, заметнувши пушку на 
раме, викне: ‚Јунаци! Ко је мој – за мном!‘ 
па окрене уз Цер и за њим све његово дру-
штво“.14

Оно што је следило (усплахирено Ја-
ковљево наређење да се копају бусије око 
цркве) нимало није ишло у прилог славној 
војводиној биографији. Речима браће Недић, 
младих хајдучких вођа, који отворено траже 
борбу прса у прса, Вишњић јасно изражава 
свој презир према Ненадовићу: 

„ „Чича Јашо! што си полуђео?
„ „Ми нијесмо једне женске главе,
„ „Под затвором женски да помремо,
„ „Па да цркву крви обојимо,
„ „Да костима цркву потрусимо,
„ „Већ хајдуци, убојни јунаци,“
(Бој на Чокешини, стихови 174-179)
Овим стиховима је потврђено, још 

једном, старо правило да историјска истина 
не мора да се поклапа са поетском, али, ако 
је веровати оној старој – „где има дима, 

13 Караџић Стефановић В., op. cit., 161. 14 Даница за 1828. годину. 
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има и ватре“ – биће ипак да је постојало и 
друго војводино лице. Из историјских списа 
новијег датума сазнајемо о Ненадовићу 
следеће: „у почетку устанка, 1804, подигао 
је на оружје ваљевску и шабачку нахију; 
истакавши се у првим значајнијим борбама 
устанка, доспева у ред најзначајнијих Кара-
ђорђевих команданата. После низа победа 
(Шабац, Ваљево, Соко, Ужице, Мишар, 
Ново Село итд.) постаје 1810. председник 
Правитељствујушчег совјета, а 1811. попе-
читељ унутрашњих дела. По слому устанка 
нашао се у Аустроугарској, а у Србију се вра-
тио тек 1831. године.“ 15

Караџић је у својим Историјским спи-
сима записао и то да су Јаковљеви људи 
Ћурчију на превару напили и убили, те да 
су га, док се још није охладио, опљачкали и 
побегли. Очигледно је да је слепи гуслар све 
ово знао, али као и остали, био је принуђен 
да ћути.

Када се говори о овој Вишњићевој песми, 
може се истаћи још једна занимљивост. 
Наиме, „манир је само највећих поета да 
кроз пар десетина стихова објасне суштину 
једног времена“.16 Браћа Недић су оличе-
ње свега оног што је по ондашњим канони-
ма један мушкарац морао бити. Њихову 
храброст смо већ видели, али она није ништа 
мања од жеље за борбом и победом, чак и 
онда када су шансе за успех незнатне. У јеку 
борбе, иако онеспособљени, они за фишек 
барута дају и десет дуката, само да се бој не 
прекида, баш као што и Шекспиров јунак 
узвикује: „Краљевство за коња!“ 

Исте принципе и част има и Бјелић 
Игњатије, коме је драже да погине него да 
допусти такву срамоту да неки зулумћар 
јаше његовог дората:

„Јуче су нам жалост учинили.
-----------------------------------
„Уцвјелили и оца и мајку,
„И украли коња испод мене,
„И на коњу одн’јели оружје,
„Мноме јесу учинили спрдњу:
„За живота коња м’ одведоше,
„И од мене оружје однеше;
„Веће чу ли, Чупићу Стојане!
„Дај ти мене, ако Бога знадеш!
„Да ја идем у земљу Турћију,
„Не би л’ своју покај’о срамоту;
„Ако ли ми ти то дати не ћеш,
„Вјера моја тако ми помогла
„Не ћу служит’ тебе, господару,
„Ни ћу служит’ цара ни ћесара,
„Већ ћу узет’ пушку по средини,
„Па ћу одбјећ’ гори у хајдуке,
„Не би л’ своју покај’о срамоту,
„Ил’ не би ли изгубио главу;
„Под срамотом овом остат’ не ћу.“
(Бјелић Игњатије, стихови 16; 18-36)
Али, Вишњић не би био Вишњић да не 

остаје веран себи; и он има сличне принципе 
по којима и Турчин, иако је непријатељ, 
не сме да буде потпуно обешчашћен и 
понижен. У сваком другом случају не би 
представљао достојног противника. Турчин 
има своје разлоге због којих се бори и 
песник то поштује. Та нота стихова такође 
је веома значајна за тумачење и разумевање 
гусларевог дела. Али-паша више од свега 
жели да се на мегдану сусретне, било када, 
где и како, са Милошем Поцерцем, који је у 
боју на Мишару победио Кулин-капетана и 
отео му врло вредну сабљу и сада је, читаве 
три године „паше Турцима на срамоту“ и  „не 
стиди се ни цара ни везира“. Када му се та 
прилика напокон указала, он више не мари 

15 Војна енциклопедија VI, Београд 1971, 57, – 
Ненадовић Јаков.

16 Панић-Суреп М., op. cit.
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Сл. 4. Јаков Ненадовић
Fig. 4 Jakov Nenadović
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ни за своју судбину ни за свој живот. Снага, 
љубав и храброст су оно што сваки човек 
мора да чува и гаји у себи, јер у противном 
престаје да буде човек. Без тога живот нема 
смисла, нити се без тога може живети, ма у 
којој вери.  

Из масе интернационалних мотива које 
сусрећемо у Вишњићевим песмама, може се 
издвојити још један, свакако врло значајан. 
За сваког јунака, поред оружја, коња и 
другара, било је врло битно да има и верну 
љубу; она је била та којом се јунак поносио 
и на коју је могао да се ослони у сваком 
тренутку. Врло често, она је сама бринула 
о целом домаћинству и породици, па није  
чудо што су песници толико величали њен 
значај. Свакако, било је неверних и злих 
љубовца, али њих је кад-тад морала да 
стигне заслужена казна. 

Једна од највећих срамота која може 
бити нанета витезу јесте да му жену преотме 
непријатељ и присили је да му служи. Жељу 
да се оваквим подухватом противнику 
нанесе срамота срећемо у песми  Луко 
Лазаревић и Пејзо: Пејзо Мемед-ага, пун 
хвале, самољубља и самоуверености, „на 
сва уста“, што би се рекло, говори о томе 
како неће оженити ниједну другу девојку 
до Влахињу. Наравно, о правој женидби или 
правој љубави ту ни говора нема, иако се 
њему очигледно допада то што су овдашње 
девојке светле пути и што сасвим слободно 
пију и вино и ракију. Његов једини циљ је 
да то учини на срамоту и у инат Чупићу и 
Лазаревићу. Но, крај песме, говори своје. 
„Али-пашо, сиња кукавицо! Никако је у 
Срб’ји по Турке!“ – узвикује Вишњић, као да 
је сам преузео двобој у руке. Где су ти сада 
твоји аге и бегови? Да се којим случајем у 
боју задесио и Чупић, нико не би остао жив 
ни да глас о поразу пренесе преко Дрине, а 

камоли да отима и љуби наше девојке. 
Помало је неуобичајено говорити о 

свештенику-хајдуку, човеку који подједнако 
вешто барата сабљом и Светим писмом, но 
историјски подаци недвосмислено указују 
на то да је отац Лука већ 1804. од Карађорђа 
добио војводску титулу због „изузетне 
храбрости, бескомпромисног односа према 
Турцима и умешног руковођења устаничким 
операцијама“. Сличних примера је  било и 
у историји и у легенди; сетимо се само оца 
Така из Шервудске шуме или попа Владе 
Зечевића, народног хероја.

Сам Вишњић о Лазаревићу говори са 
наклоношћу, истичући особине које га чине 
јунаком равним Чупићу. Но, поетска слава 
Лазарервићева равна је историјској, што је 
помало необично за нашу епику. Караџић 
о њему није оставио много података, осим 
што је поменуо његове подвиге на Мишару, 
коректан став према војсци и народу као и 
вештину полемисања. 

Вишњић нарочито истиче војводино 
лукавство, што наводи на помисао да је 
гуслар тиме био импресиониран при кра-
ткотрајним сусретима с њим на дринском 
ратишту: малобројни устаници су се затекли 
на чистини, „у равноме пољу широкоме, ђе не 
има ни трна ни грма“, када их је изненадила 
турска војска. Није било ни времена ни 
могућности за повлачење или маневрисање, 
остало је само да се покуша лукавство:

„Веће, браћо, стотина пјешака!
„Сваки своју пушку потпрашите,
„Покријте се по зеленој трави,
„Па пушака метати немојте,
„Нека за вас Турци и не знаду;
„Ми коњици одосмо пред Турке,
„Па ће Турци на нас ударити,
„Ми с’ пред њима измаћи хоћемо,
„К вама ћемо Турке напустити,
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Сл. 5. Лука Лазаревић
Fig. 5 Luka Lazarević
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Сл. 6. Иван Кнежевић
Fig. 6 Ivan Knežević
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„Ви гледајте, сваки по једнога.
„Па на Турке огањ оборите,
„Са пламеном Турке забуните,
„А ми ћемо сабље повадити
„И у Турке јуриш учинити:“
(Луко Лазаревић и Пејзо, стихови 206-

219)

У другој прилици (у песми Бој на Лоз-
ници) он покушава, такође лукавством и 
тактизирањем, да са мало бораца и слабим 
наоружањем постигне скоро немогуће. 
Једино поуздање су му „лави одабрани“ 
његових команданата Симеуна Бимбаше 
и кнеза Симеуна Катића, али и Стојана 
Чупића, иако он није више међу њима, 
којима верује колико и себи, свестан да ће 
свако дати све од себе, јер зна да се бори за 
свој дом, своју породицу. 

Из плејаде Вишњићевих ликова ваљало 
би свакако издвојити још једног, кнеза Ивана 
Кнежевића. Гуслар је с њим провео неколико 
месеци 1809. године и сигурно понео лепа 
сећања на те дане. Новак Килибарда у 
својој студији наводи претпоставку да је 
песма посвећена кнезу сигурно испевана 
у Срему, јер је тек ту певач могао дознати 
за његову невољу. Под утиском кнежевих 
доброчинстава и због његове хуманости, 
решио је да му посвети сјајне редове, стихове 
који несумњиво доказују његову величину.

Неколико редова у својим Историјским 
списима овом доброчинитељу посветио је и 
Вук Караџић. Године 1802. у Јадру, код Али-
бега Видајића, њих двојица су се први пут 
срели. Тада је Иван Кнежевић већ био познат 
свима у Мачви,  и „у цјелом људству славе 
и части вриједан“, јер је откупио добричко 
робље. Међутим, као што то обично бива, 
ускоро му се добро почело злим враћати. 
Те исте године га је ухватио харамбаша 
Станко Црнобарац и водао унаоколо док није 

добио откупнину. Године 1809, кренуо је са 
српском војском на Босну преко Дрине, а 
када је наступило повлачење, оставио је све 
своје и прешао у Србију. До 1813. је живео 
добро у Мачви, а после је у селу Грабовцу 
зарађивао за себе и породицу уз помоћ коња 
и таљига. После 1816, Караџић више ништа 
није чуо о њему. Тако се свршила још једна 
прича из Вишњићевог дела.

На самом крају, неизоставно се мора 
поменути и сам Карађорђе Петровић, за 
Вишњића свакако, јунак над јунацима 
устанка. Слепи гуслар се на ратишту сретао 
са њим, али ћутљиви и вазда замишљени 
Вожд, и поред најбоље воље, није имао 
времена за опуштање и забаву. Оно што је 
чуо од других, песник је преточио у своју 
причу, мистичну и тешко докучиву, баш као 
што је и сам Црни Ђорђе био. У песничкој 
уобразиљи, Вожд је морао изгледати још 
већи и јачи, те не чуди што стихови по-
свећени њему зраче толиком енергијом 
и ентузијазмом. Владика Његош, велики 
поклоник Вишњићевог стваралаштва и његов 
ученик, по угледу на учитеља посветио је 
„оцу Србије“ свој Вијенац:

„Нек се овај вијек горди над свијема 
вјековима,
он ће ера бити страшна људскијема 
кољенима.
У њ се осам близанацах у један мах 
изњихаше
из колевке Белонине, и на земљи 
показаше:
Наполеон, Карло, Блихер, кнез Велингтон 
и Суворов,
Карађорђе, бич тирјанах, и Шварценберг 
и Кутузов.
Ареи је, страва земна, славом бојном њих 
опио
и земљу им за поприште, да се боре, 
назначио. 



ДУШКА ИЛИЋ

236

Сл. 7. Петар II Петровић Његош
Fig. 7 Petar II Petrović Njegoš
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Из грмена великога лафу изаћ трудно 
није,
у великим народима генију се гњ’јездо 
вије:
овде му је поготову материјал к славному 
дјелу
и тријумфа дични в’јенац, да му краси 
главу смјелу. 
Ал’ хероју тополскоме, Карађорђу 
бесмртноме, 
све препоне на пут бјеху, к циљу доспје 
великоме:
диже народ, крсти земљу, а варварске 
ланце сруши,
из мртвијех Срба дозва, дуну живот 
српској души.
Ево тајна бесмртника: даде Србу сталне 
груди;
од витештва одвикнута у њим’ лафска 
срца буди.
Фараона источнога пред Ђорђем се мрзну 
силе,
Ђорђем су се српске мишице са 
витештвом опојиле!
Од Ђорђа се Стамбол тресе, крвожедни 
отац куге,
сабљом му се Турци куну – клетве у њих 
нема друге.
Да, витеза сустопице трагически конац 
прати:
твојој глави би суђено за в’јенац се свој 
продати,
Покољења дјела суде, што је чије дају 
св’јема!
на Борисе, Вукашине, општа грми 
анатема,
гадно име Пизоново не см’је каљат 
мјесецослов,
за Егиста управ сличи гром небесни, суд 
Орестов.
Над свијетлим твојим гробом злоба грдна 
бљува тмуше,

ал’ небесну силну зраку што ћ’ угасит 
твоје душе?
Плачне, грдне помрчине – могу л’ оне 
свјетлост крити?
Свјетлости се оне крију, оне ће је 
распалити.
Плам ће, вјечно животворни, блистат 
Србу твоје зубље,
све ће сјајни и чудесни у вјекове биват 
дубље.
Зна Душана родит Српка, зна дојити 
Обилиће, 
ал’ хероје ка Пожарске, дивотнике и 
племиће,
гле Српскиње сада рађу...Благородством 
Српство дише...
Бјежи, грдна клетво, с рода – завјет Срби 
испунише!

 
У Бечу на Ново љето 1847. года

                                                             
 СОЧИНИТЕЉ“

Историјски подаци, те непристрасне 
судије, показују само делимичну сагласност 
у оваквој оцени. По њима, Карађорђе јесте 
био признат и уживао је поштовање народа; 
јак и прек, неумољив према непријатељу, 
али, ипак, он дуго није имао много утицаја 
на своје саборце. Већина њих се, чим су 
добили власт у руке, осилила преко сваке 
мере, па је њему, као хајдуку, било врло 
тешко да мирним путем решава нагомилане 
проблеме. По Караџићевим сазнањима, 
Карађорђе је постављен за вођу устанка да 
би војводе себе заштитиле од турског гнева 
у случају да буна не успе. Станоје Главаш, 
стари и мудри хајдук, вешто је избегао 
постављену замку изговарајући се речима: 
„Добро браћо! Ја сам ’ајдук и мене ’ајдуци 
слушају, и слушаће ме; ал’ сав народ нису 
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’ајдуци, пак ће људи сутра рећи: куда ћемо 
ми за ’ајдуком? У ’ајдука нити има куће 
нити кућишта, а сутра кад Турци навале, он 
ће к’о и прије у шуму, а ми ћемо остати на 
мејдану, да нас Турци робе и ‘арају. Него ви 
за старјешину поставите неког човјека из вас, 
који је и до сад био са народом, а ја ћу чинит 
шта могу к’о и до сад што сам чинио!“17

Кнез Теодосије, други предложени, 
рекао је да ни он није за вођу, јер, кад би 
после Турци питали зашто је то учинио, не 
би им знао ништа рећи него овако – „ако 
буде невоље, увек могу оптужити хајдука 
и предати га. Тако би свима главе остале 
на раменима и благо недирнуто, а раји 
како буде. ...и тако се Карађорђе прими 
старешинства и почевши одма господарски 
судити и заповједати, те место претње из 
пиштоља гађати, огласи старешинство своје 
по свој Србији.“ 18

Низом успешних акција и борби, хра-
бар, строг и динамичан човек, брзо је 
постао популаран у народу и међу борцима, 
а његово присуство на ратишту увелико 
је свима подизало морал. Као врло млад 
официр, Карађорђе је учествовао у препаду 
на Београд 1787. и наредне године, а био је 
и учесник аустро-турског рата 1788-91, тако 
да је већ имао знатно војничко искуство које 
је пуно значило свих година устанка. Први 
значајнији сукоби су му били на Мишару, код 
Делиграда и Београда, а када је 1807. пропао 
савез са Русима, наставио је нове операције 
сам. Године 1812, по Букурештанском миру, 
требало је да све градове поново преда 
Турцима, и пошто је то одбио, настало је 
опште незадовољство и неслога између 
старешина и људства. Уз то, Карађорђе је и 
оболео, па видевши да је даљи организован 

отпор немогућ, 1813. је прешао у Земун а 
одатле у манастир Фенек. Аустроугарске 
власти су га затвориле у Петроварадин, а 
1814. интернирале у Грац. После боравка у 
Русији, 1817. се вратио у Србију. По налогу 
Милоша Обреновића, на превару је ухваћен 
и убијен.

Карађорђев значај је био у томе што је 
у својим захтевима за потпуно ослобођење 
Србије био бескомпромисан, што је тежио 
централизацији власти и уништењу феу-
дализма. У критичним данима 1813, био је 
спречаван различитим спољним утицајима 
и унутрашњим раздорима, те није успео да 
до краја доведе започету револуцију. Ипак, 
овакав крај није умањио његову величину 
и значај за наш народ, те се ни Вишњић, 
а касније ни Његош, не двоуме. Једино је 
Караџић био склон томе да истиче другу 
страну Карађорђевих поступака, желећи да 
каже да онај ко с ђаволом тикве сади мора 
очекивати да ће му се о главу и разбити. 
Наиме, у Историјским списима он више пута 
помиње преваре и марифетлуке недостојне 
великог ратника, заборављајући при том 
да свака политичка одлука има своју цену: 
„Сава Маринковић из Трнаве напљачкао 
је доста људи на Руднику и у Бијограду. 
У Буковцу, гонећи људе на војску, убије га 
Коста са својим оцем. Потом Кара-Ђорђије 
пошаље своје момке ноћу, те Савину жену 
измуче и оплене, па је најпосле, да не би 
познате јој момке показала, закољу на кућном 
прагу и сутра ујутру нађу сељаци ђецу око 
мртве матере. Потом Кара-Ђорђије бајаги 
подигне потеру да траже лопове који су жену 
опленили, и не нашавши их заповједи оцу 
Миловану да куне у Жабарској цркви оне 
злочинце и поп то учини.“ 19 Али:

17 Даница за 1828. годину, 155.
18 Даница за 1828 годину, 155-156.

19 Караџић Стефановић В., op. cit., 278.
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Сл. 8. Ђорђе Петровић Карађорђе
Fig. 8 Đorđe Petrović Karađorđe
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„Док погубим Црнога Ђорђија
„Из Тополе села поносита,
„Који с Бечким тргује ћесаром,
„Он је кадар сву џебану купит’
„Од бјела града Варадина,
„И оружје, што је за потребе,
„Он је кадар на нас завојштити,
„Он царује, а ја субашујем.“
(Почетак буне против дахија, стихови 

229-236)
Вишњић „причу“ о Ђорђу Петровићу 

почиње, у Почетку буне против дахија, као 
о неком лику из класичних романа, описом 
његових поступака, начином вођења борби, 
наводећи да он не бира путеве којима ће 
надвладати противника, знајући да нема ни 
средстава ни људства да устанак води као 
рат. Да ли је сам Карађорђе дошао на ту идеју 
или не, није толико важно; важно је то како је 
добро, на сасвим оригиналан начин, Вишњић 
искористио општепознате сналажљивост 
чобана и гадљивост муслимана према 
свињама, да започне битку.

У другој песми, Бој на Мишару, два 
гаврана, врло чести „приповедачи“ у епској 
поезији, носе љуби Кулин-капетана лоше 
вести. Вишњић их приказује као да заиста са 
чуђењем, не верујући у оно што су видели, 
причају о томе како је Карађорђе са „петн’ест 
хиљад’ Срба“ надвладао „сто хиљад’ 
Турака“. И тако, из песме у песму, подвиг 
до подвига, сваки за неверовање, чуђење 
и дивљење. Дакле, једино што се може 
закључити − као да нам Вишњић поручује 
− јесте да такав човек не само да је морао 
постати вођа устанка, већ је и „судбински“ 
био предодређен за то.   

Све до Вождове смрти 1817, Вишњић 
се надао да ће се његов јунак вратити и 
поново заузети своје почасно место на 

пиједесталу. Но, када је чуо да је и он, као и 
Чупић, убијен на превару, по Обреновићевом 
налогу, гусларево разочарење је постало 
превелико. Стога, вероватно, никад није 
ни пожелео да се врати у родни крај и 
присети се старих времена. Све оно што 
су „лале“ слушале у његовим „сремским 
причама“ нису били јуначки подвизи, већ 
покушај да се побегне од горке истине. Сви 
његови идеали су се срушили и вера у боља 
времена је полако нестајала. Иако је гуслар 
дочекао проглашење независности Србије 
султановим хатишерифом 1833, то га није 
нимало узбудило и развеселило.

Закључак

О Вишњићу као песнику и мислиоцу 
написане су многе расправе. Прометеј 
Србије и српства, један и јединствен, увек 
нов, напајао је својим непресушним визијама 
многе генерације. Његов геније нашао је свој 
израз у скитничкој усамљености, а речи које 
је Његош изрекао о себи могле би важити 
и за слепог гуслара: „Ја сам инокосан, ја 
сам сирак... а мене вазда прогони противан 
вјетар, и прибјежишта за мене, могу рећи, 
нема до гроба...“

Његов живот, карактер и дело, обеле-
жени вечитом борбом између слободе и 
среће, имају трагичног у себи; гуслар је, као 
човек, филозоф и песник, бирао увек слободу, 
па и по цену губљења властите среће. Та 
трагичност је од почетка била условљена 
његовим карактером и интелектом, при-
ликама у којима се развијала и могла 
развијати његова активност. Ондашња 
Србија је била страховита стварност.

„Један стваралачки народић изградио 
је у тој пустињи и немаштини три велике 
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ствари: песнички језик, етику чојства која је 
прожимала сваког човека и сваку пушку и 
слободу уздигнуту до највише апстракције, 
чија је одбрана стога била кобна и тешка.“20

Свега овог ради, не може бити чудно ни 
то што су на Вишњићевом делу испробали 
своје снаге најдаровитији есејисти, научни и 
културни радници, дајући свој прилог једној 
специфичној сфери наше књижевности. 
Стога ваљда, као о ретко ком песнику, влада 
и толико противречних уверења у погледу 
извора којима се користио и толико истих 
убеђења о вредностима његовог дела. Нико 
није могао, до данас, да открије загонетни 
живот његове душе, нико није могао да 
продре у дубине његових откровења, у 
вирове крви и борбе са самим собом. 

Из Вишњићевих стихова, чак и онда 
када су тематски сасвим уско одређени, 
избија све оно што је човечно и опште, оно 
што зрачи и што ће увек такво остати, од 
Вишњићеве личности и дела, до далеких 
међа и високо изнад протока времена. 
Оно што гусларево дело изједначава са 
величинама светске књижевности јесте то да 
оно може, увек и свуда, бити ослонац човеку 
у најразноврснијим хтењима, потребама и 
мислима. Разумљиво је зато и што је тема 
„Вишњић“ толико разуђена; то истовремено 
говори и о томе са колико широким спек-
тром појава треба да се упознамо како бисмо 
бар мало одшкринули врата гуслареве 
тајновитости и стекли увид у његову визију 
живота, свестраност духа и даровитост 
мисли.

Чим ступимо међу његове песме, по-
несе нас бујица речи, слика и звукова, која 
отвара визуру минулих времена. Утисак 

који остаје је одушевљеност мисаоном и 
језичком језгровитошћу, лепотом и снагом 
израза, чистим народним језиком, силином 
која избија из сваке речи и звука његовог, 
одушевљење богатством и префињеношћу 
сцена и призора. Проучавање оваквог дела 
пружа потпуно задовољство и објашњава 
добар део песникове интиме. А у њему има, 
како је Андрић рекао, „светлости и путоказа 
за свачији пут, и то светлости која не гасне и 
путоказа који не вара“.

Подсећајући на ретки бор у кршу, који 
грчевито издужује корене да би испио 
снагу земље скривену дубоко под каменом, 
Вишњић је био везан за своје тле, свој 
народ, па је зато и у своје стихове уносио 
доста тога: акценте народне епике, слике 
раскошних боја из детињства, које помоћу 
епитета, персонификација, метафора и 
симбола ломе уобичајена значења појмова 
и круту одређеност значења догађаја. У 
његовом делу све је могуће: једно са другим 
се преплиће, меша и стапа, те се тако губи 
прецизна граница између појмова и назире 
општа, универзална веза ствари, које се боље 
и потпуније могу одредити метафоричном 
заменом. 

Филип Вишњић је имао свој специ-
фичан језик и стил. Константна форма и 
унутрашња структура стиха ишле су по 
већ утврђеној, традиционалној линији; 
слепи гуслар је имао на уму све класичне 
изразе, облике и схеме, те су стихови на-
стајали, такорећи, праволинијски. Од тале-
нта и поткованости певача зависили су 
лепота, богатство и уверљивост израза, 
фигура, доживљаја. Вишњић је као грађу 
користио и историјске податке, али их 

20 Секулић И., Његошу, књига дубоке оданости, 
Сабрана дела IV, Београд 1951.
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није увек верно репродуковао. Понекад је 
и кориговао чињенично стање у корист 
песничког израза, као у песми Почетак 
буне против дахија. Песме које је испевао 
непосредно после битака имају хроничарски 
карактер и у потпуности одражавају његову 
опијеност победом, те славољубље које се 
у таласима преносило са човека на човека, 
а са временским удаљавањем од догађаја 
све више губе ту ноту пристрасности, 
емоционалности и попримају карактеристике 
гледишта објективног посматрача (две 
верзије песме Бој на Мишару). 

Јунаци Вишњићевих песама знају и за 
сузе и за страх и то им даје неопходну до-
зу аутентичности, те њихово херојство, 
лукавство и подвизи не изгледају немогући. 

Чак и онда када се на бојишту нађе „седам 
хиљад’ Турака“ и само „триста и три ’ај-
дука“, кад се сударе „луна и крст, два стра-
шна символа“, песник то не тумачи као 
борбу натприродних сила, већ само као 
судар две опречне идеологије, с тим да једна 
представља психологију освајача а друга 
крстоношу страдања и лучоношу слободе, 
јер у сенци оба знамења страдају хиљаде 
људи верујући да су само њихови разлози 
прави.

„Покољење за пјесну створено,
виле ће се грабит у вјекове
да вам в’јенце достојне саплету;
ваш ће примјер учити пјевача
како треба с бесмртношћу зборит!“
(Горски вјенац, стихови 2336-2339)
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On Višnjić, both as a poet and as a think-
er, many a study has been written. Inexhaust-
ible visions of this Prometheus of Serbia and the 
Serbdom, one and only, as fresh as ever, have 
inspired generations. His genius found expres-
sion in the solitude of a wanderer, and Njegoš’s 
self-addressed words may just as well refer to 
the blind guslar (poet-singer):

I’m on my own, I’m a stray… ever hounded 
by an ill wind, and a shelter for me, that much I 
can say, there’ll be none to my grave…

His life, character and work, marked by a 
constant battle between freedom and happiness, 
have something tragic about them; the poet-
singer, as a man, philosopher and poet, always 
chose freedom, even if his own happiness was 
the price to pay. That tinge of tragic was from 
the beginning determined by his character and 
mind, by circumstances in which he could and 
did follow his vocation. The Serbia of the time 
was a horrible reality.

“A small creative nation built three things 
amidst that wasteland and neediness: a poetic 
language, an ethics of honour that every man 
and every gun were imbued with, and a notion 
of freedom elevated to highest abstraction, the 
defence of which therefore was fateful and dif-
ficult.” (Sekulić Isidora: Njegošu, knjiga duboke 
odanosti, Sabrana dela IV, Matica srpska 1961, 
8)

It is no wonder then that the most gifted 
scholars and men of letters have been challenged 
by Višnjić’s poetry thereby contributing to this 
distinct portion of our literature. That would 
seem to be the reason why this poet, like hardly 
any other, has provoked so many contradictory 
views as to the sources he relied on and just as 

many as to the value of his oeuvre. Nobody has 
ever been able to decipher the enigmatic life of 
his soul, to fathom the depths of his revelations 
and the whirlpools of blood and struggle with 
his inner self.

His verses, even if their subject is quite nar-
row, voice all that is human and universal, and 
will always remain so, just as Višnjić’s personal-
ity and work will remain unharmed by the pass-
ing of time. His work bears comparison with 
world literature’s greats by virtue of its capac-
ity to provide support, wherever and whenev-
er, for men to lean upon in all of their strivings, 
needs and thoughts. It becomes obvious then 
why the “Višnjić issue” is so diffuse and, at the 
same time, it points to the range of phenomena 
one ought to get acquainted with in order just to 
begin to open the door to his mystery world and 
take a glimpse into his vision of life, his versa-
tile spirit and his gifted thought.

Once in his poems, we are swept by the 
torrent of words, images and sounds that opens 
up a view of times past. The impression we are 
left with is a fascination with the succinctness 
of language and thought, with the beauty and 
force of expression, with the pure popular lan-
guage, with vigour bursting out of every word 
and sound, with the opulence and subtlety of 
scenes and images. The study of such a work 
gives complete pleasure and elucidates a good 
part of the poet’s innermost world. And in it, as 
Andrić once said, there’s “a light and a road sign 
for every traveller, and the light that never fades 
and the road sign that does not mislead”. 

Resembling a solitary pine amidst a merci-
less landscape that stretches its roots to suck up 
the earth’s strength buried deep under the stone, 
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Višnjić was attached to his soil and to his peo-
ple, and hence in his verses accents of folk ep-
ics, lavishly coloured childhood images which 
make use of epithets, metaphors and symbols 
to break the usual meaning of notions and vi-
sual events. In his poems everything is possi-
ble: things intertwine and blend, they merge in-
to one another erasing the borderlines between 
notions and, instead, a universal connection be-
tween things comes to light, which can be better 
and more completely determined through meta-
phorical substitution.

Filip Višnjić had a language and style of 
his own. The constant form and inner structure 
of his verse followed the established, tradition-
al path; the blind guslar kept all classical ex-
pressions, forms and schemes in mind, and his 
verses came out linearly, as it were. The beauty, 
richness and credibility of expressions, figures 
and experiences depended upon singers’ gift and 
skill. Višnjić made ample use of historical da-
ta, but his reproduction was not always faithful. 
He would sometimes change facts for the sake 
of poetical expression, as evidenced by the po-
em Početak bune na dahije (The outbreak of re-

volt against the dahis). The nature of his poems 
put together in the aftermath of battles is that of 
chronicles and they fully reflect the poet’s intox-
ication with victory and triumphant feelings that 
spread from man to man in waves; as the time 
distance from the event grows they begin to lose 
this partial and emotional note and to take the 
standpoint of a detached observer (two versions 
of Boj na Mišaru/The Battle of Mišar).

The heroes of Višnjić’s poems know tears 
and fear, and that confers upon them the neces-
sary authenticity for their bravery, ingenuity and 
deeds to seem a little less impossible. Even when 
the battlefield sees “seven thousand Turks” and 
no more than “three hundred and three haid-
uks”, when “the crescent and the cross, two fear-
ful symbols” clash, the poet sees it not as a bat-
tle between supernatural powers, but merely as a 
clash of two opposing ideologies, one represent-
ing the psychology of conquerors and the other 
the cross-bearer of suffering and torchbearer of 
freedom, because, in the shadow of both signs, 
thousands of people are suffering confident that 
their cause is the only rightful one. 
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