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СА ЖЕ ТАК: Са вре ме на те о ри ја пра вед ног ра та у ве ћој ме ри пред ста-
вља тра ди ци ју ми сли о етич ким пи та њи ма ра та не го те о ри ју у ужем сми-
слу. Ме ђу тим, пре че сто се ван окви ра ове тра ди ци је оста вља ју фи ло зоф ски 
ста во ви о ра ту ау то ра из не за пад них кул ту ра. У овом ра ду на сто ји се по-
ка за ти да у де ли ма Ње го ша по сто је ја сно при сут на раз ми шља ња о етич ким 
атри бу ти ма ра та и ра то ва ња. Ана ли зом Ње го ше вих ста во ва из не тих у ње-
го вим нај зна чај ни јим де ли ма, кроз при зму кри те ри ју ма кла сич них еле ме-
на та са вре ме не те о ри је пра вед ног ра та (Jus ad Bel lum, Jus in Bel lo), у ра ду 
се до ка зу је по сто ја ње срп ске тра ди ци је ми сли о ети ци ра та и ра то ва ња, 
чи ме се обо га ћу је и до пу њу је са вре ме на те о ри ја пра вед ног ра та срп ском 
исто риј ском пер спек ти вом. Исто вре ме но, ау тор ука зу је на иза зо ве и опа-
сно сти ту ма че ња фи ло зоф ских иде ја без раз ма тра ња исто риј ског кон тек ста, 
спе ци фич них по ли тич ко-кул ту ро ло шких окол но сти и лич но сти ау то ра 
иде је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: те о ри ја пра вед ног ра та, Ње гош, ети ка ра та, тра ди-
ци ја пра вед ног ра та

Фе но мен ра та је дан је од цен трал них фе но ме на људ ског дру штва, 
не рас ки ди во по ве зан са по сто ја њем дру шта ва и чо ве ка као би ћа. Ње го ва 
све о бу хват ност и ра зор на ду би на чи не га цен трал ним до га ђа јем у исто-
ри ји свих чо ве ку по зна тих ци ви ли за ци ја, те је исто ри ја чо ве чан ства у ве-
ли кој ме ри исто ри ја ра то ва и ор га ни зо ва ног ме ђу соб ног уби ја ња. Схва ћен 
као сред ство исто ри је, рат je мо тор дру штве них про ме на и, ма кар из пер-
спек ти ве хе ге ли јан ских ми сли ла ца, про гре са ци ви ли за ци је. Сто га и не 
тре ба да чу ди што је рат у фо ку су све га оно га што пред ста вља ју људ ска 



ми сао и ства ра ла штво. Фи ло зо фи ја ко ја по сво јој при ро ди пре тен ду је да 
спо зна исти ну и бит сва ке ства ри та ко ђе је су штин ски за ин те ре со ва на за 
фе но мен ра та.1 Ду лић [2010: 15] ис прав но твр ди да се „раз ми шља ња о 
ра ту на ла зе у сре ди шту фи ло зоф ских рас пра ва од са мих по че та ка фи ло-
зо фи је”, док је за не ке ве ли ка не упра во рат био је дан од цен трал них пој-
мо ва це ло куп не фи ло зо фи је.2 

Чи ни се да не ма фи ло зоф ске ди сци пли не ко ја не раз ма тра рат и њего-
ву при ро ду – рат има сво ју ме та фи зич ку, он то ло шку, ак си о ло шку, и сва ку 
за ми сли ву ди мен зи ју. Ме ђу тим, Ра сел [Rus sel 1915: 127] при ме ћу је фи ло-
зоф ски нај пло до но сни ју пер спек ти ву ра та ка да по чет ком 20. ве ка пи ше да 
је „пи та ње да ли је рат ика да оправ дан, те ако је сте, по ко јим је окол но сти-
ма та ко, пи та ње ко је се на ме ће па жњи свих љу ди скло них раз ми шља њу”, 
по зи ци о ни ра ју ћи фе но мен ра та пр вен стве но као етич ко пи та ње. Те шко је 
про на ћи фи ло зо фа ко ји се ма кар у не ком де лу сво је ми сли ба вио мо ра лом, 
а да ни је про ми шљао рат кроз при зму мо рал не оправ да но сти. У ши рем сми-
слу да кле, етич ко пре и спи ти ва ње и вред но ва ње рата при сут но је од са мих 
по че та ка људ ске фи ло зоф ске ми сли, али се тек са Ау ре ли јом Ав гу сти ном3 
и хри шћан ском фи ло зо фи јом за чи ње раз ма тра ње ра та у ужем сми слу, кон-
сти ту и са њем оног што да нас на зи ва мо те ори јом пра вед ног ра та.

ТЕ О РИ ЈА (ТРА ДИ ЦИ ЈА) ПРА ВЕД НОГ РА ТА

Те о ри ја пра вед ног ра та пред ста вља за о кру жен си стем ми сли о пра-
вед но сти раз ли чи тих аспе ка та ра та. Ова те о ри ја сма тра се јед ном од 
нај пло до но сни јих етич ких пи та ња у са вре ме ној при ме ње ној ети ци, те се 
ак тив но до пу њу је, ана ли зи ра и с пра вом кри ти ку је од стра не мно гих 
ети ча ра. По чев ши од по ме ну тог Ав гу сти на и ње го вог „на след ни ка” Аквин-
ског, пре ко но во ве ков них фи ло зо фа и ју ри ста (Гро ци ју са /Gro ti us/, Пу фен-
дор фа /Pu fen dorf/, де Ви то ри је /de Vi to ria/, Су а ре за /Su a rez/, итд.) до са вре-
ме них ми сли ла ца као што је Вол цер, те о ри ја пра вед ног ра та кон сти ту и са на 
је као струк ту ри ран си стем са одво је ним еле мен ти ма, ко ји ко ре спон ди ра ју 
са раз ли чи тим сег мен ти ма ра та. Та ко са вре ме на те о ри ја пра вед ног ра та 
об у хва та два „кла сич на” еле мен та и два „мо дер на” еле мен та, ко ји пред-
ста вља ју до пу ну те о ри је и ко ји за јед но са кла сич ним је згром чи не је дан 
све о бу хва тан при ступ ра ту. Кла сич ни еле мен ти те о ри је пра вед ног ра та 
је су Jus ad Bel lum, ко ји раз ма тра пи та ње оправ да но сти ра та, и Jus in Bel lo, 
ко ји се ба ви пи та њи ма оправ да но сти во ђе ња ра та. Са вре ме но про ши ри-
ва ње те о ри је фор му ли са ло је још два еле мен та, ко ји су још увек у фа зи 
„раз во ја” – Jus an te Bel lum, ко ји раз ма тра пе ри од при пре ме ра та, и Jus 
post Bel lum, ко ји по ста вља пи та ња ве за на за пра вед но окон ча ње ра та и 
пе ри од не по сред но по за вр шет ку. Ови се еле мен ти те о ри је раз ма тра ју 

1 На ро чи то за ди ја лек тич ки од нос ра та и ми ра.
2 По чев ши од Хе ра кли та, пре ко Хоб са и Ма ки ја ве ли ја до Хе ге ла и мно гих дру гих. 
3 Ав гу стин се на во ди као за чет ник „те о ри је пра вед ног ра та” у ужем сми слу, али се о то ме 

мо же ди ску то ва ти бу ду ћи да иде је о пра вед но сти ра та ни су ство ре не ex ni hi lo већ пред ста-
вља ју „хри шћан ску су бли ма ци ју кла сич них грч ко-рим ских по гле да” [Whet ham 2011: 65–89]. 
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за себ но,4 али је еви дент на по ја ва ре ви зи о ни зма5 по след њих де це ни ја, ко ји 
пре и спи ту је овај прин цип.

Иа ко је син таг ма „те о ри ја пра вед ног ра та” са да већ пот пу но ета бли-
ра на у раз ма тра њу етич ких пер спек ти ва ра та,6 по јам те о ри ја уну тар ове 
син таг ме под ло жан је ис пи ти ва њу.7 Под те о ри јом под ра зу ме ва мо „хи по-
те зу ко ја је у ве ли кој ме ри про ве ре на… и ко ју смо при вре ме но при хвати ли 
и спрем ни смо да је твр ди мо” [Petrović 2003: 192], што ни је у скла ду са 
оним шта пред ста вља те о ри ја пра вед ног ра та. Услед огром не ко ли чи не 
нај ра зли чи ти јих по гле да на ра зно вр сне аспек те ра та, ко ји су об у хва ће ни 
те о ри јом пра вед ног ра та, она се че шће опи су је као „тра ди ци ја пра вед ног 
ра та не го као ’те о ри ја’” [Бабић 2018: 261]. Раз ма тра ња пра вед но сти ра та и 
ра то ва ња су то ли ко ша ро ли ка да је ве о ма те шко ускла ди ти их у не што што 
би пред ста вља ло за о кру же ну и ко хе рент ну те о ри ју. Ме ђу тим, ово ни је 
ну жно ма на тра ди ци је пра вед ног ра та, већ се мо же по сма тра ти и као ње на 
вр ли на, јер се ис пи ти ва њем раз ли чи тих исто риј ских и кул ту ро ло шких 
пер спек ти ва пра вед но сти ра та мо гу ап стра хо ва ти бит ни ци ви ли за циј ски 
за кључ ци. За то је ве о ма ва жно ба ви ти се раз ма тра њи ма ра та сва ке епо хе 
и сва ке кул ту ре, обо га ћу ју ћи ти ме са вре ме ну „те о ри ју” пра вед ног ра та и 
пру жа ју ћи но ве уви де у етич ке пер спек ти ве све при сут ног фе но ме на ра та.

У скла ду са прет ход но опи са ним зна ча јем ра та као по ја ве у свим кул-
ту ра ма и у свим вре ме ни ма, и об ја шње ном скло но сти ми сле ћих љу ди да 
про ми шља ју ње го ву мо гу ћу оправ да ност, го то во да не ма кул ту ре у ко јој се 
не по ја вљу ју фи ло зоф ски ста во ви о ра ту, и ње го вој при ро ди.8 Срп ска кул-
ту ра и иден ти тет у ве ли кој ме ри, чак и нат про сеч но ве ли кој, об ли ко ва ни 
су фе но ме ном ра та ко ји је го то во све при су тан у исто ри ји срп ског на ро да. 
Сход но та квој уло зи ра та у фор ми ра њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та, 
раз ми шља ња о ра ту су сва ка ко при сут на у оно ме што мо же мо на зва ти 
срп ска фи ло зоф ска тра ди ци ја. Иа ко је не ве ро ват но ком плек сно де фи ни-
са ти шта за пра во пред ста вља срп ска фи ло зоф ска тра ди ци ја или шко ла 
без на и ла же ња на број не кон тро вер зе,9 не мо гу ће је одво ји ти исто ри ју 
срп ске фи ло зоф ске ми сли од пра во слав не те о ло шко-фи ло зоф ске ми сли.10 

4 Ну жна ло гич ка раз дво је ност су ђе ња о еле мен ти ма ра та омо гу ћа ва нам да раз дво ји мо 
су ђе ње о пра вед но сти ра ту од су ђе ња од пра вед но сти у ра ту, што је од из у зет ног прак тич-
ног зна ча ја [Vol zer 2010].

5 Не ки од во де ћих ре ви зи о ни ста, као што су Мек Ма хан и Ро дин, оспо ра ва ју мо гућ ност 
не за ви сног су ђе ња о пра вед но сти во ђе ња ра та и ве зу ју мо гућ ност пра вед ног ра то ва ња за 
мо рал ни суд о пра вед но сти ра та. Ова кав ре ви зи о ни зам има опа сне им пли ка ци је по при ро ду 
ми ра и ра та [Sta nar 2019: 227–240].

6 По ред те о ри је пра вед ног ра та, мо же се го во ри ти и о па ци фи стич кој и тзв. ре а ли стич-
кој етич кој пер спек ти ви ра та, и „вр ло ма ло те о ри ја о ети ци ра та успе ва да се од у пре ко нач-
ном свр ста ва њу у јед ну од ових тра ди ци ја” [Оренд 2010: 270].

7 Исто се мо же твр ди ти и за по јам пра вед но, јер мно ги ау то ри при ме ћу ју да по сто је 
не при хва тљи ве им пли ка ци је при хва та ње не ког ра та као пра вед ног [Станар 2019].

8 О раз ли чи тим тра ди ци ја ма раз ма тра ња оправ да но сти ра та и ра то ва ња, као и за јед-
нич ким еле мен ти ма тих тра ди ци ја [So ra bji et al. 2006].

9 О про бле ми ма уста но вља ва ња срп ске фи ло зоф ске тра ди ци је и уоп ште исто ри је срп ске 
фи ло зо фи је ши ре у тек сто ви ма Ђу ри ћа [2015: 161–168], Лазовићa [2015: 143–160] и Аран ђе-
ло ви ћа [2015: 139–142].

10 Ши ре у: [Deretić 2011].
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За то и не из не на ђу је што дра го це не ми сли о ра ту, и при род но ње го вој 
етич кој ди мен зи ји, на ла зи мо упра во код ве ли ких срп ских ре ли гиј ских 
фи ло зо фа као што су вла ди ке Ни ко лај Ве ли ми ро вић и Пе тар Пе тро вић 
Ње гош.11 Од нос вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа пре ма пи та њу ра та де-
таљ но је опи сан у ње го вом чу ве ном де лу Рат и Би бли ја [1996] ко је не 
гу би на ре ле вант но сти. С дру ге стра не, пи та ње по и ма ња ра та, а на ро чи-
то етич ких про бле ма ра та, код Ње го ша12 по треб но је ана ли зи ра ти и ја-
сни је об ја сни ти, на ро чи то има ју ћи у ви ду на ра ста ју ћу ак ту ел ност Ње го-
ше вих де ла у кон тек сту не дав но за вр ше них ра то ва.13 

На и ме, упра во се Ње го ше ва де ла на во де као иде о ло шка плат фор ма 
на вод не ге но цид не при ро де од но са Ср ба пре ма му сли ма ни ма ко ји жи ве 
на Бал кан ском по лу о стр ву. Та ко пи сац Мир сад Си на но вић пи ше: „Гор ски 
ви је нац био је мо рал на по др шка за не дав но кла ње и про тјери ва ње му сли-
ма на са ових про сто ра”, и за кљу чу је да „Ње гош сво јим сти хо ви ма де це-
ни ја ма по зи ва Ср бе да ко љу му сли ма не ка ко би сви Ср би жи вје ли у јед ној 
др жа ви” [Sinanović 2015]. На истом тра гу је и Ки ли бар да [Ki li bar da 2002] 
ко ји сма тра да је „Ње го ше ва ан ти и слам ска по е зи ја слу жи ла као про па ган-
да и оправ да ње за на пад на не ду жни на род” ка ко у Првом и Дру гом свет-
ском ра ту, та ко и у ра то ви ма де ве де се тих го ди на. У тек сту под на сло вом 
„Ње го шев Гор ски ви је нац као ин спи ра тор ге но ци да над Бо шња ци ма”, Ћо-
ро вић [Ćorović 2012] ја сно ту ма чи ово де ло као пре скрип ци ју ге но цид ног 
ра та, на тра гу тек ста Бај та ла [Baj tal 2005] ко ји по сма тра Гор ски ви је нац 
„кроз при зму пост ге но цид ног ис ку ства Сре бре ни це”. Сва ова, али и мно га 
дру га са вре ме на ту ма че ња Ње го ше вих де ла ре зул ти ра ла су и зва нич ним 
зах те ви ма за њи хо во пот пу но укла ња ње из обра зов ног си сте ма у Ср би ји, 
Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској. Оно што је сва ка ко за јед нич ко овим интер-
пре та ци ја ма је сте раз ма тра ње фи ло зоф ских иде ја ау то ра ван исто риј ског 
кон тек ста, лич них и на ци о нал них окол но сти у вре ме ну на стан ка де ла и 
ти ме не а де кват но ту ма че ње де ла пи са них пре два ве ка у кон тек сту не дав них 
ра то ва у ко ји ма су по ли тич ко-кул ту ро ло шке окол но сти дра стич но дру га чије.

ЊЕ ГО ШЕ ВО ДЕ ЛО И РАТ

Пе тар II Пе тро вић Ње гош без сум ње пред ста вља јед ну од нај зна чај-
ни јих лич но сти срп ске кул ту ре и исто ри је уоп ште. По се бан чи ни лац 
Ње го ше вог исто риј ског зна ча ја за Ср бе је сте ње гов ви ше ди мен зи о нал ни 
иден ти тет, у ком су кон цен три са ни пре суд ни атри бу ти срп ске на ци о нал не 
при пад но сти – Пе тро вић је исто вре ме но вла дар Цр не Го ре, ми тро по лит 
це тињ ски, пи сац „ју нач ке” по е зи је, али и истин ски фи ло зоф, у пу ном 

11 На рав но, не тре ба за бо ра ви ти и мно ге дру ге, као што је нпр. Ју стин По по вић.
12 Ни ко ла је ва и Ње го ше ва ми сао умно го ме су по ве за не, јер ту ма че ћи њи хо ва де ла 

„стал но пред очи ма има мо јед ног и дру гог, те две ве ли ке вла ди ке, та два ре ли ги о зна пе сни ка, 
два ду хов на са мот ни ка и ви зи о на ра, два ве ли ка пра зни ка Срп ства” [Кајт ез 2021: 4].

13 На ро чи ту па жњу при ву кла је не ве ро ват на тврд ња ту жи тељ ке Ха шког три бу на ла, 
Ка три не Гу став сон, да је Ње гош „сла вио уби ја ње му сли ма на”, тј. да ње го во ка пи тал но де ло 
Гор ски ви је нац пред ста вља ге но цид ну плат фор му. Ова кве ин тер пре та ци је су, да кле, усво-
је не као до ми нант не и од стра не пред став ни ка за пад ног де ла ме ђу на род не за јед ни це. 
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сми слу те ре чи. Вла дар, вла ди ка, пе сник и ми сли лац – чо век чи је је је дин-
стве но де ло про из вод пер ма нент не бор бе и уну тра шњег су ко ба ових сло-
је ва соп стве ног ком плек сног иден ти те та, бор бе ко ја је од Ње го ша и на чи-
ни ла ан дри ћев ског „тра гич ног ју на ка ко сов ске ми сли”. Нај у ти цај ни ји као 
пе сник, и то „кла сич ни пе сник срп ске књи жев но сти” ко ји пред ста вља 
срп ског Шек спи ра, Ге теа, Пу шки на и Дан теа, Ње гош-пе сник пред ста вљао 
је осно ву за Ан дри ћа, Цр њан ског, Ви на ве ра, По пу и дру ге, ка ко пи ше Лом-
пар [Stevanović 2020]. Не спо ре ћи ви тал ну уло гу књи жев но сти у из град њи 
и одр жа њу осо бе но сти и це ло куп не кул ту ре јед ног на ро да,14 на ла зи мо 
нео п ход ним ана ли зи ра ти и Ње го ша-фи ло зо фа, ко ји је јед на ко ва жан као 
и Ње гош-пе сник. До дат но, као што Лав џој [Lo ve joy 1940: 3–23] пи ше у јед-
ном од нај зна чај ни јих тек сто ва о исто ри ји иде ја, са ме иде је су „нај мо бил нија 
ствар на све ту… оне се не кре ћу у за тво ре ним ка на ли ма зва нич но уста но-
вље них по де ла уни вер зи тет ских ди сци пли на” већ се по не кад фи ло зоф ске 
иде је ја сно ма ни фе сту ју упра во у умет но сти или књи жев но сти. 

Иа ко се Ње го ше вој по е зи ји-фи ло зо фи ји мо же при сту пи ти из ви ше 
угло ва, у фо ку су ове ана ли зе је сте по и ма ње ети ке ра та у Ње го ше вом делу 
– пре ци зни је, ана ли за Ње го ше вог де ла из пер спек ти ве два кла сич на еле-
мен та са вре ме не те о ри је пра вед ног ра та, Jus ad Bel lumа и Jus in Bel loа. 
То ће не са мо обо га ти ти тра ди ци ју ми сли о ра ту у срп ској фи ло зо фи ји, 
не го по ну ди ти и срп ски „угао” у мо дер ном схва та њу тра ди ци је пра вед ног 
ра та, де мон стри ра ју ћи по сто ја ње раз ма тра ња ети ке ра та код срп ских ауто-
ра мно го пре по нов ног вра ћа ња ове гра не при ме ње не ети ке у жи жу струч-
ног ин те ре со ва ња.15 Ка ко би смо оп ти мал но са гле да ли Ње го ше во по и ма ње 
ра та, а на ро чи то ње го вих етич ких про бле ма, нео п ход но је раз мо три ти 
ње го во де ло у пу ној ши ри ни, а не са мо кроз при зму нај слав ни јег де ла 
Гор ски ви је нац, ко је не сум њи во с пра вом за у зи ма цен трал но ме сто у бо-
га том пи шче вом опу су. Сто га ана ли за об у хва та и сле де ћа де ла: Лу ча 
ми кро ко зма, Ла жни цар Шће пан Ма ли, Ку ла Ђу ри ши ћа, Чар дак Алек си ћа, 
еп ски спев Сво бо ди ја да и збир ку крат ких пе са ма Огле да ло срп ско.

Jus ad Bel lum – по и ма ње ра та и ње го ве оправ да но сти

Ка да го во ри мо о те о ри ји пра вед ног ра та, пр во и ин ту и тив но пи та ње 
ко је се по ста вља је сте да ли и ка ко рат мо же би ти пра ве дан, од но сно оправ-
дан. Пи та ње оправ да но сти ра та је сте очи глед но цен трал но пи та ње у це ло-
куп ној те о ри ји, па сто га еле мент те о ри је ко ји про пи су је кри те ри ју ме оправ-
да но сти чи ни ње но „кла сич но је згро”. У за ви сно сти од ау то ра по сто је 
раз ли чи та схва та ња бро ја кри те ри ју ма, али са вре мен при ступ ad Bel lum-у 
под ра зу ме ва укуп но шест за јед нич ких кри те ри ју ма – пра ве дан по вод, 
пра вед ну на ме ру, об ја ву од стра не ком пе тент не вла сти, про пор ци о нал ност, 
рат као по след њу оп ци ју и ра зум не шан се за успех. Не по сто ји де фи ни сана 

14 Цен трал ну уло гу књи жев но сти у кул ту ри на ро да по твр ђу ју кон тро вер зе по пи та њу 
књи жев но сти са ду бо ким им пли ка ци ја ма [Ломпар 2010: 361–413].

15 Те о ри ја пра вед ног ра та, иа ко за по че та Ав гу сти ном, „ожи вље на” је тек у дру гој поло-
ви ни 20. ве ка.
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хи је рар хи ја кри те ри ју ма ad Bel lum-а, већ је по треб но да свих шест кри-
те ри ју ма бу де ис пу ње но, ка ко би смо мо гли да рат ока рак те ри ше мо као 
оправ дан, што са му те о ри ју чи ни при лич но „стро гом”.

Сва ки по ку шај де фи ни са ња Ње го ше вих ста во ва по пи та њи ма пра вед-
но сти ра та мо ра по чи ва ти на раз у ме ва њу ње го вог по и ма ња ра та, ње го вих 
узро ка и са ме при ро де. Нај бо љи увид у ау то ро во ви ђе ње при ро де ра та 
пру жа нам ње го во „нај фи ло зоф ски је” де ло, по е ма Лу ча ми кро ко зма. У 
овом де лу от кри ва се Ње го ше ва бли скост са хе ра кли тов ским схва та њем 
бор бе и ра та као пер ма нент ног ста ња, ко је се очи ту је у ко смич ком су ко-
бу из ме ђу до бра и зла, из ко јег се и ра ђа по сто ја ње све та. У сво је вр сној 
те о го ни ји, Ње гош ви ди рат као ко смич ку ну жност, као бор бу из ме ђу 
„ле ги о на” до бра и зла ко ја прет хо ди по сто ја њу све та. Ова не бе ска „кр ва ва 
бор ба два стра шна во ин ства” ре флек ту је се и на зе маљ ску ра ван, јер се 
већ у пр вој ге не ра ци ји бра то у би ством отро ва ло „мла до ли це зе мље”, тј.: 

„ро ди те љах пр ви јех про клет ство 
на пр вог из ли ло се си на”

[Његош 2020б: 235]

Рат на зе мљи ни је ни шта дру го за Ње го ша до ре флек си је ра та до бра 
и зла ко ји се од ви ја на не бе ској рав ни, и у ко јем „ле ги о ни” до бра ка жња-
ва ју зло за по чи њен грех. Ка ко Ан дрић [2020: 20] пи ше, „Жи вот је и за 
ње га, као за ста ре Гер ма не, је ди но и ис кљу чи во рат…”. И у свом нај чуве-
ни јем де лу, Гор ском ви јен цу, ау тор ис ка зу је хе ра кли тов ску ди ја лек ти ку 
све та и све при сут ност бор бе, од но сно ра та:

„у њ ра ту је ду ша са ти је лом,
у њ ра ту је мо ре с бре го ви ма,
у њ ра ту је зи ма и то пли на,
у њ ра ту ју вје три са вје тро ви ма,
у њ ра ту ју жи ви на са жи ви ном,
у њ ра ту је на род са на ро дом,
у њ ра ту је чо вјек са чо вје ком,
у њ ра ту ју дне ви са но ћи ма,
у њ ра ту ју ду си са не бе си ма.”

[Његош 2020а: 144–145]

Ово зе маљ ски рат из ме ђу љу ди је тек по сле ди ца не бе ског ра та ко ји 
је чо век по вео про тив Бо га и ти ме осу дио ово зе маљ ско по сто ја ње на пер-
ма нент но ста ње ра та. Рат је схва ћен као ин стру мент до бра за ко ји је од-
го во ран грех злих, што да је ра ту пу ни тив ну функ ци ју – „Гњев пра вед ни 
оруж је је прав де!” [Његош 2020б: 200]. До дат ну ди мен зи ју уло ге гре ха и 
ин стру мен тал не при ро де ра та мо же мо при ме ти ти у схва та њу ра та као 
ин стру мен та ка жња ва ња гре шног на ро да, што је ве о ма бли ско по и ма њу 
при ро де ра та код вла ди ке Ни ко ла ја, по ко јем је „узрок свих бу ду ћих ра то-
ва људ ски грех” [Кајт ез 2021: 11]. Ово Ње гош екс пли цит но ис ка зу је пр вим 
сти хом свог нај чу ве ни јег де ла, ка да пи ше:
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„Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти
За њи хо ва смрт на са гре ше ња” 

[Његош 2020а: 47]

те тур ско осва ја ње и ви ше ве ков но роп ство под Тур ци ма об ја шња ва гре-
хом Ср ба:

„Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти:
сед мо гла ва изи де ажда ја
и са три је Срп ство све ко ли ко
кле вет ни ке грд не и кле ве ту.” [Исто: 48–49]

При ро да ра та код Ње го ша је сте ма ни хеј ска – су коб, прав де и не прав де, 
до бра и зла. Из ова квог по и ма ња при ро де ра та сле ди и ау то ро во схва та-
ње ње го ве пра вед но сти, од но сно оправ да но сти ко ји ма се ба ви савременa 
Jus ad Bel lum кон цеп ци ја. 

Пра ве дан по вод за рат је украт ко бор ба про тив зла и не прав де, од-
но сно „тир јан ства”, јер је и бо гу „жр тва нај ми ли ја по ток кр ви кад про вре 
ти ран ске” [Његош 2020в: 321]. У чу ве ним сти хо ви ма ау тор по сту ли ра 
чак и по сто ја ње ду жно сти бор бе про тив не прав де:

„Ал’ ти р јан ству ста ти но гом за врат,
до ве сти га к по зна ни ју пра ва,
то је људ ска ду жност нај све ти ја!” 

[Његош 2020а: 62]

У кон тек сту Ње го ше вог де ла, тир јан ство до ла зи у фор ми тур ске оку-
па ци је те се за по вод ра та сма тра упра во роп ство, што је у скла ду са ad 
Bel lum кри те ри ју мом пра вед ног по во да.16 У „Пр вој пе сми” Сво бо ди ја де 
он на во ди осло бо ђе ње као циљ ра та, тј. бор бу за сло бо ду као пра вед ну 
на ме ру ра та са Тур ци ма:

„Ста ше срп ски ма чи остри
оков роп ства пре ки да ти,
и џе фер дан с хуч ним гла сом
глас сво бо де ка жи ва ти;” 

[Његош 2020г: 422]

Рат је, да кле, пра ве дан уко ли ко је осло бо ди лач ки, окре нут про тив 
не прав де и зла. Пра ве дан по вод и пра вед на на ме ра су ре ла тив но ја сно 
ис ка за ни у Ње го ше вом де лу, док је за ту ма че ње оста лих ad Bel lum кри-
те ри ју ма по тре бан не што „сло бод ни ји” при ступ. 

Иа ко се у ана ли зи ра ним де ли ма мо же при ме ти ти да су ко бе у ко ји ма 
уче ству је цео „на род Цр не Го ре и Бр да” че сто ини ци ра је дан од ре ђе ни 
кнез или вој во да, а не не ка цен тра ли зо ва на и, по да на шњим стан дар ди ма, 

16 По ред осло бо ђе ња, пра вед ни по во ди за рат мо гу би ти од бра на од агре си је и пре-
емп тив ни ра то ви. У де лу Шће пан Ма ли [2020в: 397], Ње гош да је оправ да ње и ра та у са мо-
од бра ни, у сти ху „Зло чи ни ти, ко се од зла бра ни, ту зло чин ства ни је ни ка кво га”. 
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„ле ги тим на” власт, по сто ји јед на Ње го ше ва ми сао ко ја се у нај ши рем 
сми слу мо же ту ма чи ти као по зи ва ње на ау то ри тет вр хов не вла сти ка да 
се ра ди о ра ту. Вла ди ка Да ни ло осла ња се на сво ју оба ве ште ност, зна ње 
и му дрост да об ја сни сво јим су на род ни ци ма за што он има ле ги ти ми тет 
да до не се од лу ку о ра ту. На и ме, вла ди ка об ја шња ва ју ћи кне же ви ма и 
вој во да ма сво је од лу ке и ста во ве о ра ту ко ји сле ди, ка же сле де ће:

„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.” 

[Његош 2020а: 58] 

Ау тор кроз уста вла ди ке Да ни ла из ра жа ва свој суд о епи сте мич кој 
ли ми ти ра но сти ко ја по сто ји на ни жим ступ ње ви ма вла сти, и ко ја не дозво-
ља ва оп ти мал но до но ше ње од лу ке о ра ту. Ње го шев не што ис тан ча ни ји 
и ла тент ни ји став о ра ци о нал ним по зи тив ним стра на ма ле ги ти ми те та 
цен тра ли зо ва не вла сти мо же мо при ме ти ти и у рас пра ви по па Ан дри је, 
сер да ра Ву ка ла и вој во де Ни ка у че твр том „дјеј сти вју” Ла жног ца ра 
Шће па на Ма лог [Његош 2020в: 378–381], али не у кон тек сту ра та. 

Ка да се ра ди о пре о ста ла три ad Bel lum кри те ри ју ма са вре ме не тео-
ри је пра вед ног ра та, про пор ци о нал ност, рат као по след ња оп ци ја и ра зум-
ни из гле ди за успех, њи хо во раз у ме ва ње у Ње го ше вом де лу усло вље но 
је опи са ним по и ма њем при ро де ра та. Иа ко су ова три кри те ри ју ма сна жно 
по зи ци о ни ра на и ар гу мен то ва на у да на шњој те о ри ји, Ње го шев ма ни хеј-
ски при ступ ра ту не до зво ља ва раз ма тра ња о про пор ци о нал но сти и из гле-
ди ма за успех у су ко бу до бра и зла. На мно гим ме сти ма ау тор ја сно ста вља 
до зна ња да рат из ме ђу Ср ба и Ту ра ка ви ди као су дар до бра и зла – то је 
рат ко ји је ну жан, ко ји се мо ра во ди ти по сва ку це ну. Та ко у Гор ском ви
јен цу на ла зи мо чу ве ну ми сао:

„не ка бу де бор ба не пре ста на,
не ка бу де што би ти не мо же –
нек ад про ждре, по ко си са та на!” 

[Његош 2020а: 63] 

Ова се ми сао ка сни је у истом де лу до пу њу је кроз још екс пли цит ни-
је ре чи кне за Ни ко ле:

„с Тур ци ма се хо ће мо по кла ти
ако ће нам сје ме утри је ти!”

[Исто: 140]

По ред то га што у кон тек сту ну жног ра та из ме ђу до бра и зла очи глед-
но не ма ме ста раз ма тра њу про пор ци о нал но сти и шан си за успех,17 он 

17 Тек у Шће па ну Ма лом [2020в: 267], на и ла зи мо на фраг мен те раз ми шља ња упра во 
о овој про бле ма ти ци, ка да се Шће пан пре од лу ке о бо ју рас пи ту је о сна зи Тур ске и по ста вља 
пи та ње „би смо ли се мо гли одр жа ти?”
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та ко ђе под ра зу ме ва са мо и ис кљу чи во јед ну оп ци ју – пот пу ни по раз, тј. 
по бе ду јед не стра не. Та ко Вук Ми ћу но вић у Гор ском ви јен цу ка же:

„бор би на шој кра ја би ти не ће
до ис тра ге тур ске али на ше…”

[Његош 2020а:43]

док по том вла ди ка Да ни ло по на вља исту ми сао не што ка сни је, пред ста-
вља ју ћи до ла зе ћи рат као ес ха то ло шки су коб хри шћан ства и исла ма:

„Лу на и крст, два стра шна сим во ла…
… 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.

[Исто: 62] 

Исто се по на вља и кроз Шће па но ве ре чи на ро ду:

„Пас и мач ка, Тур чин с Цр но гор цем –
не ми ре се до су ђе на дан ка.”

[Његош 2020в: 273]

Ова кав је рат за Ње го ша нео п хо дан, он до ла зи као при род на ну жност 
и сто га етич ко оправ да ње не тре ба тра жи ти у про пор ци о нал но сти и шан-
са ма за успех. Ово је еви дент но у ре чи ма игу ма на Сте фа на, ко ји опи су је 
при род ну ну жност од бра не по сва ку це ну:

„Иште сви јет не ко дје и стви је, 
Ду жност ра ђа не ко по пе че ње,
Обра на је с жи во том скоп ча на.” 

[Његош 2020а: 135]

За ве ли ког ми сли о ца срп ског ро да, рат про тив зла је при род на ну жност, 
он се мо ра во ди ти по сва ку це ну и до ко нач не по бе де. Ње гош сво јом фи-
ло зо фи јом ма е страл но осли ка ва „са мо у би лач ки ап сурд… по зи тив ни ни-
хи ли зам… упор но не ги ра ње ствар но сти и оче вид но сти” [Андрић 2020: 
16–17] ко ји је су ин хе рент ни ко лек тив ном иден ти те ту срп ског на ро да, и 
ко ји ма ду гу је мо сво ју сло бо ду, а мо жда и са мо по сто ја ње. 

Jus in Bel lo – пра вед ност у ра ту

Ка да се ра ди о вред но ва њу по сту па ка рат ни ка у ра ту, Ње го ше ва дела 
су мно го „отво ре ни ја”, и пру жа ју мно го ја сни ји увид. Кон цеп ци ја in Bel lo 
омо гу ћа ва су ђе ње о по је ди нач ним по ступ ци ма у ра ту, о на чи ну во ђе ња 
ра та, не за ви сно од ка рак те ра ра та, јер и док „мо рал за бра њу је рат, он не 
за бра њу је ну жно и уче ство ва ње у ње му” [Бабић 2015]. Овај еле мент тео-
ри је пра вед ног ра та по сма тра оправ да ност на си ља у ра ту кроз два основна 
кри те ри ју ма – дис кри ми на ци је (се лек тив но сти) и про пор ци о нал но сти 
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– дис кри ми на ци ја раз два ја ле ги тим не од не ле ги тим них ме та,18 док про-
пор ци о нал ност де фи ни ше сра зме ру ко ри шће не си ле и ци ља ко ји се том 
си лом по сти же.19 Ни раз у ме ва ње се лек тив но сти и про пор ци о нал но сти у 
ра ту код Ње го ша ни је мо гу ће без раз у ме ва ња ши рег кон тек ста ње го вог 
по и ма ња при ро де ра та. Тек уко ли ко схва ти мо Ње го ше во ма ни хеј ско по-
и ма ње ра та као су ко ба до бра и зла, мо же мо аде кват но раз у ме ти ње го во 
ви ђе ње пра вед но сти у ра ту.

Зло ко је се чи ни у ра ту про тив зла ве о ма се те шко мо же „про пор цио-
на ли зо ва ти”, бу ду ћи да се чи ни у име екс клу зив ног до бра, про тив си ла 
зла. Опи су ју ћи шта ви ди као до зво ље но Тур ци ма у ра ту про тив хри шћа-
на, Бе глер бег ка же:

„Зло и до бро – све им јед но би ва,
зло њи хо во бог за до бро при ма”

[Његош 2020в: 313]

док Ка ди-аскјер да ље охра бру је сва ко зло ко је се по чи ни про тив злих, тј. 
хри шћа на:

„сје ђе ће те за пу ним со фра ма,
уз ко ље но тур ско ме Ала ху
и ње го вом дра го ме Про ро ку,
кад зло но во сми сли ти зна до сте
ко ји јем се мо же на па ко сти ти
про тив ни ку ћа бе и Ку ра на”

[Исто: 404]. 

Ја сно је да кле да, ка да се ра ди о зе маљ ској ите ра ци ји не бе ског су ко ба 
све тла и та ме, го то во да не по сто ји услов про пор ци о нал но сти на си ља – у 
опи са ном су ко бу Цр но гор ца и Тур чи на не ма „ама на”, ка ко то пи ше Ње гош:

„жен ско ро бе и у роп ство во де,
ва тром па ле што сег ну ти мо гу;
је дан дру гом гра бе аи ва не;
њи ве ште те, а си је ку воћ ке…”

[Исто: 403]. 

Пи та ње се лек тив но сти је ком плек сни је у Ње го ше вом де лу, бу ду ћи 
да на и ла зи мо на опреч не ста во ве. Док се у Гор ском ви јен цу ау тор су прот-
ста вља се лек тив но сти, кроз ре чи вла ди ке Да ни ла:

„брат је Тур чин свуд је дан дру го ме,
Не го удри до кле ма хат мо жеш,
а не жа ли ни шта на сви је ту…
…Три је би мо гу бу из то ри не” 

[Његош 2020а: 59, 63]

18 Основ но ви ђе ње је сте ле ги ти ми тет бо ра ца и не ле ги ти ми тет не бо ра ца (ци ви ла).
19 Да би не ки акт у ра ту ис пу нио кри те ри јум про пор ци о нал но сти, рат ни циљ ко ји се 

оства ру је мо ра да оправ да стра да ње ко је се на но си. 
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у Сво бо ди ја ди он екс пли цит но из но си мо рал ну кри ти ку зло чи на уби ја ња 
не ви не де це20 од стра не Ћу при ли ћа:

„Ко љу пра ву и не ви ну
у око лу лу ду ђе цу…
… Апо лон је сво је очи
од не прав де те са крио,
и Астреа сјај не дво ре
пред тур ски јем оком на в’јек
за тво ри ла и са кри ла,
е не прав да Ћу при ли ћа
бо же стве но ср це ње но
увре ди ла, уцв’је ли ла.”

[Његош 2020г: 462–463].

Иа ко је Ћу при лић по сту пио по на ре ђе њу сул та на, да по би је све, „му-
шко, жен ско, мла до, ста ро”21, он је ипак за Ње го ша не дво сми сле но сво ју 
вој нич ку сла ву „по мра чио” и „до ви јек оцр нио” [Исто: 464]. У скла ду с 
тим, а у су прот но сти са ста во ви ма из не се ним у Гор ском ви јен цу, Ње гош 
у Огле да лу срп ском по хвал но пи ше о пу шта њу Ту ра ка из роп ства по сле 
за у зи ма ња Жа бља ка.22 Пи та ње ле ги ти ми те та ме та у ра ту очи глед но је 
по сто ја ло код ау то ра, али се чи ни да се ње гов став по том пи та њу ме њао 
то ком вре ме на. 

Ре ли гиј ски фак тор ра та код Ње го ша

И по ред то га што Ње го ше во де ло мо же мо по сма тра ти као фи ло зоф-
ско, сва ко не ги ра ње сна жног ре ли гиј ског аспек та у све му што је ве ли ки 
ау тор оста вио за со бом оне мо гу ћи ло би ис прав но схва та ње. Ње гош је у 
сво јој фи ло зо фи ји и пе сни штву остао „за ро бљен” сво јом ми тро по лит ском 
ман ти јом, и тек ту, у уну тра шњем су да ру и бор би ње го вог тро стру ког 
по зи ва – „вла ди ке, вла да о ца и пе сни ка” [Андрић 2020: 14] на ста је ње го-
во не про ла зно и веч но де ло. Сва ко је раз ма тра ње Ње го ше вог по и ма ња 
ра та, и да ље пи та ња пра вед но сти, ну жно по ве за но са ње го вом уло гом 
ми тро по ли та и вер ског по гла ва ра срп ског на ро да у Цр ној Го ри. По ред 
на ве де них сти хо ва у ко ји ма се опи су је ну жна и бес по штед на бор ба хри-
шћан ства и исла ма, ау тор у ви ше де ла ја сно ста вља до зна ња да је пи та-
ње во ђе ња ра та и уби ја ња у ра ту не раз двој но од пи та ња ре ли ги је. Док 
кроз ли ко ве тур ских па ша и бе го ва Ње гош ис ка зу је ис кљу чи ви став му-
сли ма на пре ма „ка у ри ма” на чи је ис тре бље ње сул тан отво ре но по зи ва, 

20 Оправ да но је по ста ви ти пи та ње шта тач но Ње гош под ра зу ме ва под „Тур чи ном” – да 
ли се ту ра ди са мо о од ра слим му шкар ци ма, што би под ра зу ме ва ло ипак по сто ја ње не ке 
се лек тив но сти?

21 На не ко ли ко ме ста у Сво бо ди ја ди из но се се на ре ђе ња ко ји ма је пре ци зи ра но „ис тре-
бље ње пле ме на”, „за ти ра ње тра га”, итд. [Његош 2020г: 443, 529–530].

22 „Тур ке из роп ства пу сти ше, без оруж ја, чо хе и чи бу ках, и њи хо ве ве ли ке ха ре ме” 
[Његош 2019].
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он исто вре ме но опи су је и те мељ мр жње Цр но го ра ца пре ма Тур ци ма и 
„по ту ри ца ма” као ре ли гиј ски.

По зи ва ју ћи на „кр ште ње ху ли те ља име на Хри сто ва во дом али кр вљу” 
[Његош 2020а: 63], ау тор ја сно озна ча ва сво је рат не про тив ни ке. Пра ви 
про тив ни ци у ра ту ни су да кле сви они ко ји се бо ре пр о тив Цр но го ра ца, 
већ са мо му сли ма ни, бу ду ћи да је њи хо ва др жа ва оку па тор:

„и два де сет жи ва ухва ти ше,
те Тур ци ма гла ве по сје ко ше,
а хри стја не на аман пу сти ше,”

[Његош 2019]

При род но, он у уло гу за го вор ни ка ра та, па чак и рат ни ка не рет ко 
сме шта и све ште на ли ца. У скла ду с тим, на не ко ли ко ме ста у раз ли чи тим 
де ли ма, Ње гош да је „опрост” за ро бље ним не при ја те љи ма ка да ови пре-
ста ну да „ху ле на Хри ста”, док Тур ке без ми ло сти уби ја:

„Ко се кр стом пре кр сти ча сни јем,
он од ме не по ги ну ти не ће.
Кр сте му се Тур ци и хри шћа ни, 
ал’ се је дан не зна пре кр сти ти:
ње му по пе по си је че гла ву….
…ко се кр стом не шће пре кр сти ти
ње га га ђу пу шком од обра за,
а си је ку но жем од по ја са.”

[Његош 2020д: 646–647]

Ре ли гиј ски еле мент ра та у сва ком Ње го ше вом де лу се сва ка ко не 
мо же пре на гла си ти, на ро чи то има ју ћи у ви ду са му лич ност ау то ра. 

ЗА КЉУ ЧАК

Циљ ра да и ана ли зе Ње го ше вих де ла из пер спек ти ве мо дер ног схва-
та ња тра ди ци је пра вед ног ра та ни је би ло по сту ли ра ње не ка кве Ње го ше ве 
са мо свој не те о ри је пра вед ног ра та, ни ти по ку шај оправ да ва ња ау то ро вих 
ста во ва о ра ту. Уме сто то га, на ме ра ау то ра би ла је да ана ли зом де ла јед ног 
од нај ве ћих ми сли ла ца у срп ској исто ри ји по ну ди срп ски до при нос оно-
ме што је сте гло бал на тра ди ци ја пра вед ног ра та и да ука же на по сто ја ње 
фи ло зоф ске ми сли о пра вед но сти ра та и у ра ту, не за ви сне од оно га што 
је сте за пад на пер спек ти ва ево лу ци је тра ди ци је пра вед ног ра та. Ве о ма је 
ва жно под ву ћи да мно ге на ве де не Ње го ше ве ми сли о пра вед но сти ра та 
и у ра ту оста ју на ни воу де скрип ци је, док су тек не ке, за нас нај ва жни је, 
отво ре но пре скрип тив не те осли ка ва ју пе сни ков став о не ком фе но ме ну 
у ра ту. Ово је ве о ма ва жно раз ли ко ва ти, јер уко ли ко би смо све на ве де не 
сти хо ве схва ти ли пре скрип тив но, до ве ли би смо се у опа сност да ау то ру 
при пи ше мо не ке вред но сне ста во ве о ра ту ко је он са мо опи су је. За то је 
од пре суд не ва жно сти да „одво ји мо чи ње ни це од ин тер пре та ци ја иде ја” 
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[We i ner 1961: 532], а на ро чи то од са вре ме них ин тер пре та ци ја, јер се из 
ви да не сме гу би ти кон текст вре ме на и окол но сти у ко ји ма жи ви и ства ра 
сам Ње гош, ње го ва спе ци фич на лич ност, ка рак те ри сти ке ње го ве епо хе, 
по ли тич ко-дру штве не при ли ке ње го вог вре ме на, итд. Ње го ше во по и ма-
ње пра вед но сти ра та и пра вед но сти у ра ту од ре ђе но је, да кле, епо хом у 
ко јој је жи вео и ства рао, бур ним на ци о нал но-по ли тич ким до га ђа ји ма 19. 
ве ка, и не за о би ла зно ње го вом кључ ном по зи ци јом ми тро по ли та. Сто га 
се ње го во по и ма ње су ко ба два на ро да – Ср ба и Ту ра ка – мо ра по сма тра-
ти кроз при зму ње го вог ма ни хеј ског по и ма ња ра та као ну жног и пер ма-
нент ног су ко ба до бра и зла, све тло сти и та ме, и у ње го вом кон крет ном 
слу ча ју пра во сла вља и исла ма. 

И по ред то га, све у ку пан Ње го шев до при нос тра ди ци ји ми сли о пра-
ведном ра ту у Ср ба је не мер љив, и уз рад Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа пред-
ста вља основ да љег раз ма тра ња етич ких ди ле ма ра та у срп ској тра ди ци ји. 
На овај на чин, срп ска кул ту ра се та ко ђе мо же сма тра ти кул ту ром ко ја 
сво јом фи ло зоф ском ми сли до при но си оп штем европ ском, и ка сни је гло-
балном, раз во ју те о ри је пра вед ног ра та. Са вре ме на те о ри ја пра вед ног ра та, 
да кле, ни је екс клу зив но „за пад на” и про дукт са мо ка то лич ке те о ло ги је и 
за пад но е вроп ске ју ри сти ке – она је про дукт ра зно ли ке и ди вер си фи ко-
ва не ми сли о ети ци и ра ту ко ја по сто ји го то во у сва кој кул ту ри. 
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SUM MARY: Mo dern just war the ory re pre sents mo re of a tra di tion of tho ughts on 
et hi cal is su es of war than a the ory per se. Ho we ver, phi lo sop hi cal at ti tu des on war co ming 
from aut hors from non-we stern cul tu res, in clu ding Ser bian cul tu re, are of ten left out si de 
of this tra di tion. Aut hor aims to de mon stra te that the re are cle ar ide as on et hi cal at tri bu tes 
of war and war ring in Nje goš’s work. By analyzing Nje goš’s vi ews ex pres sed in his most 
sig ni fi cant works, thro ugh the prism of cri te ria of the clas si cal ele ments of the mo dern 
just war the ory (Jus ad Bel lum, Jus in Bel lo), aut hor de mon stra tes the exi sten ce of Ser bian 
tra di tion of tho ught on et hics of war and war ring. In this way, mo dern just war the ory is 
sup ple men ted and en ric hed with the Ser bian hi sto ri cal per spec ti ve on just ness of war and 
in war. Si mul ta ne o usly, aut hor hig hlights the chal len ges and pe rils of in ter pre ta tion of 
phi lo sop hi cal ide as wit ho ut con si de ring the hi sto ri cal con text, spe ci fic po li ti cal-cul tu ro-
lo gi cal cir cum stan ces and per so na lity of the idea aut hor. This is of a par ti cu lar con tem-
po rary re le van ce, as mi sin ter pre ta ti ons of Nje goš’s ide as on war and ju sti ce in war are 
of ten used to furt her fuel na ti o nal an ta go nisms and de sta bi li ze the re gion. 

KEYWORDS: just war the ory, Nje goš, et hics of war, just war tra di tion


