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Е С Е Ј И

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ 

ЊЕ ГОШ КАО ЖИ ВОТ НА И СТВА РА ЛАЧ КА 
ИН СПИ РА ЦИ ЈА МИ ХА И ЛА ЛА ЛИ ЋА 

(у кри ти ци и бе ле три сти ци)

Сву да нас је пра тио Ње гош. (Иа ко је
и то би ла са мо оп тич ка вар ка ду ха: 

ми смо ми сли ли да он нас пра ти, 
а у ства ри, ми смо га но си ли у се би.)

Да, сву да нас је пра тио ….. 
А Ње гош је та да по рас тао и био ви ше

и ви ши у на ма не го икад до та да.
Иво Ан дрић 

Учи те љи енер ги је

У па ра диг мат ском огле ду „Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле
нат” (1910) То мас Стерн Ели от оправ да но твр ди да иде о гра фе ма 
тра ди ци ја има мно го ши ри круг зна че ња од уо би ча је ног, да се 
мо ра сте ћи ве ли ким тру дом, да об у хва та спе ци фич но осје ћа ње 
исто ри је ко је „ис кљу чу је за па жа ње не са мо оно га што је про шло 
у про шло сти већ и што је са да шње у про шло сти; осе ћа ње исто ри је 
при си ља ва чо ве ка да не пи ше про жет до ср жи са мо сво јом ге не
ра ци јом већ са осе ћа њем да чи та ва евр оп ска ли те ра ту ра, по чев од 
Хо ме ра, и у окви ру ње чи та ва ли те ра ту ра ње го ве соп стве не зе мље, 
исто вре ме но ег зи сти ра ју и исто вре ме но са чи ња ва ју је дан по ре дак”. 
Не по сред но по том Ели от са жи ма но во от кри ве но са зна ње у ви ду 
фи ло зоф ске апоф тег ме: „Ни је дан пе сник, ни је дан умет ник не ма 
сâм за се бе це ло ви то зна че ње” (под ву као Р. В. И.).

У по е тич кој мо но гра фи ји Ан дри ће ва му дро но сна про за (Зна-
ци жи во та и зна ци умет но сти), 2006, Ели о тов за кон фи ли ја ци је 
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при ми је ни ли смо, из ви ше раз ло га, на фи ло зо фи ју и пси хо ло ги ју 
Ан дри ће вог ро дов ски и жан ров ски бо га тог ства ра ла штва. Нај при је 
смо утвр ди ли да су пи шче ви „учи те љи енер ги је” из стра не књи жев
но сти би ли Ј. В. Ге те и Т. Ман, а из до ма ће књи жев но сти В. Ст. 
Ка ра џић и П. П. Ње гош. Исто вје тан при мјер пру жа и Ми ха и ло 
Ла лић (1914–1992) ко ји је из стра не књи жев но сти као „учи те ље 
енер ги је” иза брао Мак си ма Гор ког и Ми ха и ла А. Шо ло хо ва, а из 
до ма ће књи жев но сти П. П. Ње го ша и И. Ан дри ћа. Одр жи вост овог 
ми шље ња пот кре пљу ју три Ла ли ће ве књи ге ме ди та тив номе мо ар
ске про зе: Сâм со бом (1988), Пре ла зни пе ри од (Днев ник по сма тра-
ча), 1988, Пру том по во ди (1991), пи са не по угле ду на Ан дри ће ве 
Зна ко ве по ред пу та (1976) и Све ске (1982), по том ау то би о гра фи ја 
Epi sto lae se ni les (Ста рач ке по сла ни це), 1995, и књи га пи шче вом 
ру ком ода бра них раз го во ра – Пи па ви по сао спи са те ља (1997).

Као што је по зна то, Ла лић се књи жев но фо р ми рао као ба шти
ник усме ног на род ног ства ра ла штва, по том на ис ку стви ма ње му 
бли ског и зна чењ ски бо га тог Ње го ше вог дје ла, од но сно ро дов ски 
и жан ров ски ра зно вр сног кор пу са са вре ме не књи жев но сти ко ја 
при па да по кре ту со ци јал не књи жев но сти као јед не од до ми нант
них стил ских фор ма ци ја у ме ђу рат ном пе ри о ду (1928–1941).1 За 
Ла ли ће во овла да ва ње књи жев ном тра ди ци јом пре су дан је од нос 
етич ких и есте тич ких ком по нен ти, јер је он то ком књи жев ног 
раз во ја, по ди је ље ног у три ета пе, и да ље оста јао до сљед но ре а ли
ста, али су се вре ме ном ми је ња ле вр сте ре а ли зма ко ји ма је при па
дао: од кла сич ног, пре ко кри тич ког, до ин те грал ног. То нам омо
гу ћа ва да за кљу чи мо ка ко је Ла лић у нај ве ћој мје ри до при но сио 
ино ва ци ји књи жев не умјет но сти. До при нос про це си ма мо дер ни-
за ци је тре ба ло би по себ но и уз вид не ана ли тич ке на по ре до ка зи
ва ти; док о про це су ра ди ка ли за ци је не мо же би ти ни ри је чи (о три 
на ве де на про це са оп шир но и си сте ма тич но смо пи са ли у по е тич кој 
и есте тич кој мо но гра фи ји Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на, 2007). 

Ла ли ће ву ве за ност за на ци о нал ну и над на ци о нал ну књи жев
ност нај бо ље је ту ма чи ти ге те ов ском иде о гра фе мом „срод ство по 
из бо ру” и то исто вре ме но у три обла сти: ег зи стен ци ји, ети ци и 
есте ти ци, ко ји ма пи сац по све ћу је ин те грал ну жи вот ну ви зи ју, 

1 Ла ли ће вим до при но сом ње го шо ло ги ји ба вио се Кр сто Р. Пи жу ри ца у 
књи зи Не по зна ти Ла лић (Књи га при ка за, огле да, пор тре та, сту ди ја М. Ла ли ћа), 
Под го ри ца 1999, 224. Кри тич ки ко мен тар са оп штио је у пред го во ру „Не по зна
ти Ла лић” (7–39), а по том је пре нео, као из вор ни ке, сље де ће при ло ге: „Ври је ме 
на стан ка Гор ског ви јен ца (По пи сми ма Ње го ше вим и ње го вих са рад ни ка)”, 1947, 
„Ње го шев бес ком про ми сни ак ти ви зам” (1963), „Ње го ше ва на гра да – збли жа ва ње 
и сје ди ња ва ње на ци о нал них књи жев но сти” (1963), „Ње го ше ви по кло ни ци мла
дог сун ца” (1963), „Ње гош и на ше ге не ра ци је” (1963), „Сви јест на ро да о сâмом 
се би (Фраг мент о Ње го шу)”, 1963, и „Иво Ан дрић о Ње го ше вој по е зи ји” (1993).
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ин те грал ну ства ра лач ку ви зи ју и ин те грал ни ре а ли зам као при
мје рен, а доц ни је и у знат ној мје ри ино ви ран ства ра лач ки по сту
пак. Као при ста ли ца ди ја лек ти ке жи вље ња, ми шље ња и ства ра ња, 
Ла лић не пре кид но про вје ра ва соп стве на иде о ло шка, ин те лек ту
ал на, кре а тив на и ин ту и тив на ис ку ства и са зна ња. У раз го во ру 
са Ра дом Са ра тлић, об ја вље ном у По ли ти ци (30. IV 1976), Ла лић 
тим по во дом твр ди: 

„Што се ти че со ци јал не ли те ра ту ре, она не са мо што је има ла 
ути ца ја на мо је по чет ке, но је од ре ди ла и мој ка сни ји раз ви так до 
кра ја. Из ње сам по ни као, она је би ла пр ва и је ди на мо ја шко ла – ако 
не што ври је ди то што ра дим, њој за то тре ба да за хва лим и мо јим 
не за бо рав ним учи те љи ма: Ђор ђу Јо ва но ви ћу, Јо ва ну По по ви ћу и 
Во ји сла ву Вуч ко ви ћу… Ово мо је при зна ње мо же из гле да ти чуд но, 
на ро чи то при пад ни ци ма мла ђих на ра шта ја, од га ја них у убје ђе њу 
да та не срећ на и тен де ци о зна соц. ли те ра ту ра за слу жу је са мо пре
зри во сли је га ње ра ме ни ма, но ја ћу ов дје при зна ти и ви ше: упр кос 
ја ким при ти сци ма, ја још уви јек не вје ру јем да је она дру га ли те
ра ту ра не тен ден ци о зна, као што би хтје ла да се при ка же.” 

„Срод ство по из бо ру” у Ла ли ће вом слу ча ју по ка зу ју три ње
го ва нај у спје шни ја књи жев нокри тич ка тек ста по све ће на Ње го шу: 
есе ји „Ври је ме на стан ка Гор ског ви јен ца (По пи сми ма Ње го ше вим 
и ње го вих са рад ни ка)”, 1947, и „Ње го ше ви по кло ни ци мла дог сун ца” 
(1963), као и сту ди ја „Иво Ан дрић о Ње го ше вој по е зи ји” (1993).2 
Ме ђу тим, тај спи сак ре пре зен та тив них тек сто ва је не пот пун без 
три исто род на књи жев нокри тич ка тек ста, ко ји свим са др жа ним 
зна че њи ма ука зу ју на још два Ла ли ће ва „учи те ља енер ги је”, осо
би то уко ли ко се ра ди о етич кој сфе ри: есеј – „Све то зар Мар ко вић 
и ње го ва на ци о нал ноосло бо ди лач ка кон цеп ци ја” (1946), и дво
стру ко обим ни ји „Све то зар Мар ко вић – по во дом сто го ди шњи це 
ро ђе ња” (1946), као и бе сје да – „Зу бља Мар ка Ми ља но ва”, из го
во ре на као увод на ри јеч на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу по све

2 Ан дрић је о Ње го шу на пи сао де сет за ни мљи вих кри тич ких при ло га. 
Они при па да ју раз ли чи тим вр ста ма и жан ро ви ма: „Ње гош као тра гич ни ју нак 
ко сов ске ми сли” (1935), „Ње гош у Ита ли ји” (1925), „Љу ба Не на до вић о Ње го шу 
у Ита ли ји” (1951), „Ње го шев ска чо веч ност” (1947), „Све тлост Ње го ше вог де ла” 
(1951), „Веч на при сут ност Ње го ше ва” (1947), „Ње го шев од нос пре ма кул ту ри” 
(1951), „Не што о Ње го шу као пи сцу” (1951), „Над Ње го ше вом пре пи ском” (1963) 
и „Тре ну так у То плој” (1963), ко ји при па да есе ји стич кој про зи. Упут но је ви дје
ти књи гу Сло бо да на Ка ле зи ћа Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске 
ми сли (При шти на 1995), у ко ју је увр стио још шест, ма хом пу бли ци стич ких 
Ан дри ће вих при ло га, об ја вљи ва них од 1934. до 1951. го ди не, што укуп но из
но си 16 кри тич ких тек сто ва о Ње го шу.
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ће ном куч ком вој во ди и са мо у ку (у Ти то гра ду, 7–9. V 1981), по во
дом осам де се то го ди шњи це смр ти.3

И са и без по во да ко јим се огла сио, Ла лић по ка зу је истин ске 
сим па ти је за Мар ко ви ћа као за го вор ни ка со ци ја ли стич ких иде ја 
и за ступ ни ка те о ри је ре а ли зма, што се ви ди по етич кој апоф тег ми 
ко ју је пре у зео као соп стве но жи вот но на че ло, а ко ју ци ти ра у пр вом 
есе ју. „Онај ко ји ни је го тов да се за сва ки атом сво јих убе ђе ња 
жр тву је, нек се не зо ве пред став ни ком на род них ми сли.” Исто вр сну 
са гла сност два ју ау то ра на ла зи мо и у есте тич кој сфе ри, у то ме 
што Ла лић сма тра Мар ко ви ћа за чет ни ком кри тич ког ре а ли зма у 
срп ској књи жев но сти, од но сно што се у пот пу но сти сла же са ње
го вим ста но ви шти ма из ло же ним у огле ди ма „Пе ва ње и ми шље ње 
(Јед на па но ра ма из на ше ле пе књи жев но сти)”, 1868, и „Ре ал ност 
у по е зи ји (Пи смо уред ни штву Ма ти це)”, 1870. Сто га ни ма ло не 
чу ди чи ње ни ца што је па ра диг мат ски есеј „Ње го ше ви по кло ни ци 
мла дог сун ца” (пи сан за Спо ме ни цу СА НУ, књ. 22, 1963, 43–47) 
за вр шио под сје ћа њем на Мар ко ви ће во оду ше вље ње Ње го ше вом 
по е зи јом као ау тен тич ном књи жев ном тво ре ви ном: „И ка да је 
мла ди и ге ни јал ни Све то зар Мар ко вић пи сао сво је ре до ве о Ње го
шу, то ни је би ла са мо по смрт на по част ка кву су још ан тич ки хе
ро ји без за ви сти и за зо ра ука зи ва ли сво јим ве ли ким прет ход ни
ци ма, не го је мла ди пре те ча со ци ја ли зма упо знао у Ње го шу свог 
пре те чу и ре као о ње го вом дје лу ствар ну и исти ни ту ри јеч” (143). 

Су де ћи по Ла ли ће вом ми шље њу, са оп ште ном у екс пли цит ној 
по е ти ци, Ње гош се не мо же по ре ди ти са дру гим пи сци ма у есте
тич кој, а вој во да Мар ко Ми ља нов По по вић у етич кој сфе ри, по себ
но уко ли ко има мо у ви ду ње гов књи жев ни пр ви је нац При мје ри 
чој ства и ју на штва (1901). У по ме ну тој бе сје ди Ла лић у куч ком 
вој во ди ви ди „јед ног од нај ве ћих љу ди Цр не Го ре, чо вје ка ко ји нам 
сво јим при мје ри ма, ка рак те ром, оства ре ним дје лом и за вје том на 

3 О књи жев ном опу су М. Ла ли ћа об ја ви ли смо нај при је три књи ге: Ро-
ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа (Бе о град 1974), Пи са ње као суд би на (По е ти ка Ми ха и ла 
Ла ли ћа), При шти на, Но ви Сад и Под го ри ца 1994, и Ми ха и ло Ла лић (Би је ло 
По ље 2004); по том смо при ре ди ли Ла ли ће ву књи гу Пи па ви по сао спи са те ља 
(Раз го во ри о књи га ма из ме ђу 1962. и 1984. го ди не), док смо не дав но, за јед но са 
Ми лом Ме ди го вић Сте фа но вић, при ре ди ли Ла ли ће ву књи гу Ме ђу рат но књи-
жев но ства ра ла штво: про за, по е зи ја и кри ти ка (1935–1941), Кра гу је вац 2014, 
у ко ју смо увр сти ли 36 књи жев них при ло га об ја вље них у на ве де ном пе ри о ду.

Ви дје ти та ко ђе и на шу књи гу Ре то ри ка чо вјеч но сти (Мор фо ло ги ја и се
ман ти ка дје ла Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа), Но ви Сад – Под го ри ца 1993, че ти
ри књи ге по све ће не ње го шо ло ги ји: Ње го шев по ет ски го вор (1991), Ње го ше ва 
пси хо ло ги ја и фи ло зо фи ја ства ра ња (1997), Ње го ше ва по е ти ка и есте ти ка 
(2002) и Пе тар Дру ги Пе тро вић Ње гош (2003), као и при ре ђе ну књи гу Ње го ше ве 
по е ме (2013).
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чо вјеч ност чи ни част спа да ју ћи ме ђу ве ли ке љу де ју го сло вен ских 
на ро да”, да би не ду го по том на ста вио за по че ту ми сао: 

„Ипак се При мје ри из два ја ју. По вре мен ски нео гра ни че ној ље
по ти мо рал них под ви га то је књи га ка квих је ма ло на сви је ту, мо жда 
је ди на у сви је ту књи жев но сти, књи га ко ја је од по чет ка до кра ја 
по све ће на, ис пу ње на вр ли на ма. Пра шта ње, пра вич ност, по што ва ње 
про тив ни ка, пре ва зи ла же ње лич них и уских ин те ре са, по жр тво ва ње, 
вјер ност, ју на штво, ми ро твор ство и чо вје штво – ко је дру ги на ни зао 
та кав ви је нац мо рал них под ви га и на шао то ли ко њи хо вих скром них 
но си ла ца да о њи ма и са мо о њи ма са чи ни књи гу?”... (170).4

И про дук ци о ним и ре цеп тив ним мо де лом Ла лић по ка зу је 
при род ни, сте че ни и од ње го ва ни естет ски укус. То се на ро чи том 
сна гом по ка зу је у пи шче вом опре дје ље њу за на род ни је зик, од но сно 
за му дро но сну про зу и по е зи ју ко ју оби ла то про на ла зи у Ње го ше
вом и По по ви ће вом дје лу. Ти ме об ја шња ва мо и ње го во ин си сти
ра ње на по сло вич но ин то ни ра ним го вор ним ис ка зи ма, на чуј но сти 
тих ис ка за, као што су Ње го ше ви: „Те же је би ти чо вјек не го вла ди
ка” или „От ка ко је Лов ће на ота да су и гро мо ви” или По по ви ће ви: 
„Ју на штво је кад бра ниш се бе од дру го га, а чој ство ка да бра ниш 
дру го га од се бе” или „Не за не си се за круп не по бје де, ко је с про
су том кр вљу зе мље и гра до ве оба ра ју, но се за не си и за ма ле по бје
де, тек ко је бо жан ски ди шу и ми ри шу”.5 Ин стинк том ау тен тич ног 
ства ра о ца Ла лић је од Ње го ша и По по ви ћа пре у зео по сту пак „жи
вог го во ра” (ска за) и „пи са ног го во ра” (пи сма), од но сно он је у 
пот пу но сти по стао при вр же ник исто вре ме ног обра ћа ња слу ша о цу 
и чи та о цу (пр вом као при пад ни ку па три јар хал не или на ра тив не, 
а дру гом као при пад ни ку гра ђан ске или скрип тив не кул ту ре).6

4 При из ри ца њу вред но сних су до ва и ми шље ња Ла лић скру пу ло зно во ди 
ра чу на и о етич ким и о есте тич ким ври јед но сти ма По по ви ће вог дје ла, ко је не 
при па да у цје ли ни чи сто књи жев ној фор ми. Упр кос еви дент ним сим па ти ја ма 
за пи сца и ње го во дје ло, он не из ри че пре те ра не апо ло ги је, као што то чи ни 
Вељ ко Пе тро вић, ко ји у кри тич ком при ло гу „Ви сок, мо де ран дух и мо рал” пи ше: 
„Сме ло се мо же ре ћи да осе ћа њем ме ре, раз ме ра и то на, пре ма шио је Ње го ша, 
Љу би шу и Ма та ву ља”, што пред ста вља чист пре ће ри зам. 

5 У епи ло гу књи ге При мје ри чој ства и ју на штва (1901) Мар ко Ми ља нов, 
у ви ду етич ке апоф тег ме са вје ту је сво је са вре ме ни ке и на сљед ни ке да бла го
вре ме но ко ри сте пи шче во жи вот но и ства ра лач ко ис ку ство и са зна ње: „Ово се 
те бе по ви ше од дру го га ти че, мла ди Ку чу, ко ји се бид неш ро дио да сми јеш и 
уми јеш исти ну го во рит и сво је пле ме од по ро ка чу ват и бра нит” (књ. I, 65). 
По по ви ће во ми шље ње о од бра ни исти не, прав де и ча сти Ла лић је у пот пу но сти 
пре у зео. Оно му је би ло јед но од при мар них ори јен ти ра у жи во ту и у књи жев
ном ства ра ла штву. 

6 У „Пред го во ру” кри тич ког из да ња При мје ра чој ства и ју на штва (1990) 
при ре ђи вач Јо ван Ча ђе но вић пи ше: „Да кле, о не ким до га ђа ји ма о ко ји ма се 
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Ри је чи ко је „бо жан ски ди шу и ми ри шу” по све ће не су без 
из у зет ка ка та ло гу вр ли на: чој ству, ју на штву, сло бо ди, прав ди, 
исти ни, збо ру и чи ну. По сма тра на у ди ја хро ној рав ни, као јед на 
од на ших ду хов них вер ти ка ла (Ла лић – Ан дрић – Мар ко вић – 
Мар ко Ми ља нов – Ње гош), она без из у зет ка ука зу је на до ми на ци ју 
дје лат не фи ло зо фи је, у чи јем се сре ди шту на ла зи ан тич ка етич ка 
апоф тег ма – Чи ни ти и би ти! (код Ње го ша је то – И збо ри и тво ри!). 
У том свје тлу по сма тра но, а сли је де ћи сво је „учи те ље енер ги је”, 
Ла лић на сто ји да са го вор ни ци ма (ре ал ним и по тен ци јал ним) от
кри је исти не ко је има ју уни вер зал но зна че ње, јер са мо та кви тек
сто ви пре тен ду ју на ау тен тич ну и трај ну ег зи стен ци ју. У ве о ма 
успје лом при ло гу „Ње го шев бес ком про ми сни ак ти ви зам” (1963) 
Ла лић ин си сти ра на од бра ни „ње го шев ске тра ди ци је”, на сто је ћи 
да се но вим књи жев ним дје лом што ви ше при бли жи свом ства ра
лач ком узо ру. Упра во сто га за Ле леј ску го ру он твр ди да је то „дје ло 
на по је но на истим вре ли ма на ко ји ма се дав но при је на па ја ла ње
го шев ска тра ди ци ја, дје ло с ју на ци ма чи ју је пси хич ку кон сти ту
ци ју Ње гош не са мо опје вао не го и сво јим при мје ри ма и сво јим 
пје сни штвом из гра ђи вао за жи во та и по сли је смр ти” (132).7

Да је Ла лић од нај мла ђих да на био упу ћен на Ње го ше ва и 
Ан дри ће ва дје ла као „учи те ље енер ги је” у нај бо љем свје тлу по ка
зу је ње го ва ама нет на сту ди ја „Иво Ан дрић о Ње го ше вој по е зи ји” 
(1993), об ја вље на у Гла сни ку Одје ље ња умјет но сти (ЦА НУ, 1993, 

го во ри у При мје ри ма жи вје ле су пје сме и при че на по ре до, и при је не го што их 
је Мар ко Ми ља нов за пи сао. Вје ро ват но је не ке анег до те Мар ко ис при чао пре ма 
на род ним пје сма ма, нпр. о Но ву По по ви ћу и Пе тру Бо шко ви ћу. То по твр ђу је 
гле ди ште да је пи сац вје ро вао у исти ни тост на род них пје са ма, па је са др жи ну 
пје сме из ло жио у фор ми крат ке при че или анег до те. Сма трао је да је оно дје ло 
зна чај но о ко ме се го во ри у на ро ду или о ко ме се пје ва ју пје сме, за ње га је то 
био до каз да је до га ђај до сто јан па жње” (књ. I, 11). На сло же ност од но са жи вот
не, исто риј ске и умјет нич ке исти не не дав но смо ука за ли у сту ди ји „Књи жев ни 
мит о Шће па ну Ма лом у дје ли ма Стје па на За но ви ћа, Пе тра Дру гог Пе тро ви ћа 
Ње го ша и Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог на ра то ло ги ји)”, у тек об ја вље ној 
књи зи сту ди ја и огле да За ча ра ни круг: исто ри ја ствар ност и умет ност, „Змај”, 
Но ви Сад 2014, 9–34.

7 Ње го шев „бес ком про ми сни ак ти ви зам” Ла лић де фи ни ше и као Ње го
ше во и као соп стве но жи вот но и ства ра лач ко опре дје ље ње: 

„За нас ко ји смо те сти хо ве ту ге, бри ге, стра ве, на де и за но са, ту жба ли ца 
и по бје да чу ли од гу сла ра, од се ља ка на ора њу и од др во дје ља при је не го од 
учи те ља, док још ни је смо зна ли да су сти хо ви и да су у књи зи и да се у књи зи 
мо гу на ћи кад за тре ба и пре ни је ти гдје ус тре ба, то ни је су би ле са мо по ру ке, 
са вје ти и ама не ти – по ру ка је сла ба ри јеч, а ама нет за стар је ла – би ло је то не што 
мно го ви ше: там не при че о там ним зби ва њи ма што су про шла и про ниц љи ви 
на го ве шта ји о зби ва њи ма што до ла зе и по да ци о др жа њу људ ском и не људ ском, 
и му кли пре дач ки до зи ви из да љи на и из та ме спо је ни са шу мом ли шћа и ху ком 
во да и вје тро ва као да чи та ва за ви чај на зе мља и при ро да са деј ству је са пје сни
ком у ње го вом на сто ја њу да нас по ве де пу тем људ ског у ње го вим не мир ним 
бдје њи ма и суд бин ским од лу ка ма” (133).
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књ. 12, 17–36). У њој по себ но ме сто за у зи ма ана ли за Ан дри ће ве 
док тор ске ди сер та ци је Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути-
ца јем тур ске вла да ви не (од бра ње на на ње мач ком је зи ку, у Гра цу, 
1924) и сту ди ја „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли” (1935). 
Ири ти ран не прав да ма са вре ме ни ка пре ма дво ји ци нај зна чај ни јих 
ства ра ла ца на ше га под не бља, Ла лић сво ју сту ди ју пи ше искре но, 
бор бе но и ис по вјед но – si ne ira et stu dio. Исто вре ме но он по ка зу је 
из ван ред но по зна ва ње свих Ан дри ће вих при ло га о Ње го шу, као 
што је, на при мјер, „Веч на при сут ност Ње го ше ва” (1947), у ко ме 
се пи сац ба ви сâмом су шти ном ства ри, ис ти чу ћи ре че ни це по пут 
сље де ћих: „Сву да нас је пра тио Ње гош. (Иа ко је и то би ла са мо 
оп тич ка вар ка: ми смо ми сли ли да нас он пра ти, а у ства ри, ми 
смо га но си ли у се би.) Да, сву да нас је пра тио. Али ње го во жи во 
и жи во то дај но при су ство ми смо пра во и пот пу но осе ти ли тек у 
вре ме ни ма на ше нај ве ће на ци о нал не и дру штве не кри зе... А Ње
гош је та да по рас тао и био ви ше и ви ши у на ма не го икад до та да” 
(књ. 13, 63). 

Ла лић је, при род но и ло гич ки, бра нио ње го шев ску и ан дри
ћев ску тра ди ци ју о Ко сов ском ми ту као осно ву њи хо вих жи во та 
и ства ра лач ких опре де ље ња, осје ћа ју ћи по тре бу вре ме на да се 
не ки од сво је вр сних на ци о нал них ми то ва пра во вре ме но реми то
ло ги зи ра ју.8 По ле ми шу ћи са прет ход ни ци ма и са вре ме ни ци ма, 
Ла лић се опре ди је лио за утвр ђе ни по сту пак ак ту е ли за ци је и про
бле ма ти за ци је фе но ме на и но у ме на, од но сно про бле ма и апо ри ја. 
За пра во, сво јим ана ли тич ким тек стом из ње го шо ло ги је „Иво Ан дрић 
о Ње го ше вој по е зи ји” он реак ту е ли зу је и репро бле ма ти зу је и 
соп стве на и ту ђа гло бал на етич ка и есте тич ка опре дје ље ња. У 
рас пра ви о од но су про шло сти и са да шњо сти, тј. са да шњо сти и 
бу дућ но сти, он на сто ји да од бра ни не ке од ду хов них вер ти ка ла у 
ко је бес по го вор но вје ру је:

8 Ла лић ша ло збиљ но твр ди: „Ње го ша смо ци ти ра ли три пут ви ше не го 
Марк са и Ен гел са” (211), а по том нео че ки ва но по ле ми ше са при ре ђи ва чи ма 
Ан дри ће ве књи ге Умет ник и ње го во де ло (1976) ко ји су се у на по ме на ма огра
ђи ва ли од пи шче вог ба вље ња ко сов ским ми том на не при хва тљив на чин: „У 
вре ме кад је Ан дрић пи сао сво је ра до ве о Ње го шу, по че ла је у срп ској ме ђу рат
ној књи жев но сти да се по вам пи ру је ко сов ска ми то ло ги ја, ко ја је у вре ме ну пред 
пр ви свет ски рат од и гра ла ве ли ку уло гу у ро ман ти чар ском за но су јед не ге не
ра ци је што је жи ве ла че сто од фик ци је и ове је сâма ства ра ла. Иде ја о ко сов ском 
ми ту би ла је у том тре нут ку дир љи ва ро ман ти чар ска фик ци ја, али се ка сни је 
из об ли чи ла. Сто га се на ме ће по тре ба да се раз гра ни чи Ан дри ће ва ви зи ја ко
сов ске тра ге ди је од вер бал ног „ми то ло ги са ња” ко је је ка рак те ри стич но за то 
вре ме” (291). 

За раз ли ку од њих, М. Ла лић ис ти че Ан дри ће ву ства ра лач ку и гра ђан ску 
хра брост да се и у пред рат ном и по рат ном вре ме ну на уч но ба ви про у ча ва њем 
Ко сов ског ми та у књи жев ном на сље ђу, с об зи ром на по нов но и че сто не на уч но 
ак ту е ли зи ра ње и ре ак ту е ли зи ра ње. 
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„У да љем тек сту се на ме ће ути сак да Ан дрић ви ше не го во ри 
са мо о Ње го шу, не го и о се би, па би мо гло из гле да ти и о сви ма на ма, 
и не са мо о про шло сти но и оном што нас че ка у бу дућ но сти.” 
(214–215).

Ства ра лач ки узо ри

У ду гом раз во ју ње го шо ло ги је као ин тер ди сци пли нар не нау
ке (1833–2014) пр ву пра ву пре крет ни цу у ли те ра ту ро ло ги ји и лин
гви сти ци пред ста вља по е то ло шка мо но гра фи ја Па вла По по ви ћа 
– О Гор ском ви јен цу (Мо стар 1900), јер као што при мје ћу је је дан 
од во де ћих ис тра жи ва ча гло бал них иде ја у на у ци о књи жев но сти 
– „Но во до ба тра жи ло је но ве љу де, но ве иде је и но ва ме ри ла”. Пот
пу ну афир ма ци ју Ње го ше во дје ло до би ло је кон ста та ци јом дру гог 
во де ћег ли те ра ту ро ло га то га вре ме на – Јо ва на Скер ли ћа, ко ји је 
оду ше вље но пи сао. „То је нај ми са о ни ји чо век, нај бо ља фи ло зоф
ска гла ва, нај ја чи и нај ду бљи дух ме ђу свим срп ским пи сци ма.”9 
По твр ду Скер ли ће вог ми шље ња ла ко је про на ћи у мо но гра фи ја ма 
П. А. Ла вро ва (1887), П. А. Ро вин ског (1889), ко мен та ри ма М. Ре
ше та ра (1890–1941), Н. Ве ли ми ро ви ћа (1911), Б. Пе тро ни је ви ћа 
(1924), А. Шма у са (1927), М. Ра ко че ви ћа (1941) и И. Се ку лић (1951).

Оне су оста ви ле вид ног тра га не са мо у жи вот ним не го и ства
ра лач ким опре дје ље њи ма Ми ха и ла Ла ли ћа то ком ви ше де це ниј
ског ства ра ла штва (1935–1992), не го и у но во о снов на ој ди сци пли
ни – ла ли ћо ло ги ји (1935–2014), у ко јој до да нас по сто ји ви ше од 50 
са мо стал них из да ња по све ће ним Ла ли ћу као „Ње го шу у про зи”. 
Од њих из два ја мо мо но гра фи је: М. И. Бан ди ћа (1965), М. Ћор ца 
(1968), Б. По по ви ћа (1972), И. Па ви ће ви ћа (1987), Б. Мр каи ћа (1990), 
З. Је стро вић (1996), Б. Је лу шић (2000), Т. Бе ча но вић (2006) и П. 
Рму ша (2011), по себ но из дво јив ши етич ку мо но гра фи ју Кр ста Р. 
Пи жу ри це – Про бле ми мо ра ла у про зи Ми ха и ла Ла ли ћа (Под го
ри ца 2007).10 Ла ли ће во ин те ре со ва ње за Ње го ша и ње го шо ло ги ју 
за по че то је крат ким есе јем „Ври је ме на стан ка Гор ског ви јен ца (По 

9 Нај пот пу ни ју би бли о гра фи ју до та да – Ми ха и ло Ла лић (1914–1992), 
ЦА НУ, Под го ри ца 2000, 214, об ја вио је До бри ло Ара ни то вић. Њо ме су об у хва
ће ни при ло зи од 1935. до сеп тем бра 1998. го ди не, што укуп но из но си 2415 би
бли о граф ских је ди ни ца. Де це ни ју и по ка сни је (2014), у збор ни ку ра до ва Пе тар 
Дру ги Пе тро вић Ње гош – двје ста го ди на од ро ђе ња (1813–2013) исти ау тор 
об ја вио је би бли о гра фи ју са мо стал них из да ња о Ње го шу (1851–2013), ко ја из но си 
пре ко 400 би бли о граф ских је ди ни ца, као и би бли о гра фи ју са мо стал них из да ња 
о М. Ла ли ћу (1965–2014), ко ја из но си пре ко 50 би бли о граф ских је ди ни ца.

10 За на шу ана ли зу од по себ ног су зна ча ја књи ге ју го сло вен ских ком па
ра ти ста – М. Мар ко ви ћа: В. Де сни ца – М. Се ли мо вић – Р. Ма рин ко вић – М. 
Ла лић – А. Ти шма (1981), Р. Це ро ви ћа: П. П. Ње гош – М. Ла лић – М. Бећ ко вић 
(1986), К. Р. Пи жу ри це: у књи зи Ње гош и Ла лић (1994) итд. 
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пи сми ма Ње го ше вим и ње го вих са рад ни ка)”, об ја вље ним у ли сту 
Бор ба, 18. VI 1947, 3, а ње го во бе ле три стич ко ин те ре со ва ње по
зи тив но оци је ње ним сце на ри ом – Сје ћа ње на Ње го ша, по ко ме је 
бе о град ска „Ава лафилм” сни ми ла до ку мен тар ни филм (ду жи не 
349 ме та ра), ко ји је еми то ван 13. VII 1947, а дви је и по де це ни је 
ка сни је об ја вљен у ча со пи су Ства ра ње (28/1974, 2, 213–218) и ли
сту По бје да (36/1979, 4953, 22. IX, 9). Ни је на од мет на по ме ну ти 
да је сво је вре ме но и И. Ан дрић пи сао сце на рио о жи во ту и ра ду 
В. Ст. Ка ра џи ћа (1950).11

За ни мљи во је, уз то, на по ме ну ти да је пр ви књи жев но кри
тич ки рад М. Ла ли ћа по све ћен Ње го ше вом епи сто лар ном кор пу су 
(са ста вље ном од пре ко 1.800 пи са ма), ко ји је Ла лић ве о ма пе дант но 
про у чио: нај при је из мо но гра фи ја П. А. Ла вро ва, П. А. Ро вин ског 
и Л. То ма но ви ћа (1899), по том из књи жев но и сто риј ских при ло га 
Д. Вук са на, Р. Дра ги ће ви ћа, Н. С. Мар ти но ви ћа, Ј. М. Ми ло ви ћа, 
С. Вук ма но ви ћа, Љ. Дур ко ви ћаЈак ши ћа и дру гих, као и до ступ них 
му пи са ма у ар хив ским му зе ји ма (на Це ти њу, у Ко то ру, Ду бров ни
ку, За дру, Тр сту и Бе чу).12 У ко јој мје ри је олак шан по сао бу ду ћим 
епи сто ло гра фи ма при ка зу је Ан дри ће ва сту ди ја „Над Ње го ше вом 
пре пи ском” (1963) у ко јој је ау тор ко ри стио тро том но из да ње пи са
ма ко је је при ре дио Ми раш Ки ћо вић у окви ру Цје ло куп них дје ла 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша (Бе о град 1951, 1953, 1955) као књи ге: 
бр. 7 (I), 1830–1837, 616; бр. 8 (II), 1838–1842, 564; бр. 9 (III), 1843–
1861, 727. 

Дру гу за ни мљи вост пред ста вља по да так да су Ан дрић (сту
ди ју „Над Ње го ше вом пре пи ском”) и Ла лић (оглед „Ње го ше ви 
по кло ни ци мла дог сун ца”) об ја ви ли у ју би лар ној пу бли ка ци ји 

Та ко ђе је за ни мљив из бор Кри ти ча ри о Ми ха и лу Ла ли ћу (1984) ко ји је са
чи нио Во ји слав Ми нић, као и збор ни ци ра до ва об ја вље ни у Цр но гор ској ака
де ми ји на у ка и умјет но сти (1984, 1994, 2008, 2011. и др.). 

11 По себ но ин те ре со ва ње Ла лић по ка зу је за драм ске вр сте и жан ро ве. 
Нај при је је об ја вио фраг мент (у Филм ској кул ту ри, 5/1950, 1, 45–53), а по том и 
сце на рио у цје ли ни – Про ле тер ска прав да (у Ства ра њу, 28/1974, 2, 213–218); 
сцен ску адап та ци ју ро ма на До кле го ра за зе ле ни на зва ну Да ни мр жње (Ти то град 
1983). На филм ском плат ну при ка за не су дра ма ти за ци је ро ма на Свад ба, Ле леј-
ска го ра и Хај ка, по том не ко ли ко те ле ви зиј ских адап та ци ја при по вје дач ких про
за, а у по зо ри шту дра ма По ра же ни (об ја вље на у Ства ра њу, 44/1989, 4, 405–446). 
О њој смо пи са ли у сту ди ји „Va ri a tio de lec tat” (2004). Про цес ге не ри ра ња књи
жев ног тек ста, по све ћен тра гич ном кра ју пар ти зан ке му че ни це Рад ми ле Не дић, 
за по чет је фраг мен ти ма у књи зи Пре ла зни пе ри од (Днев ник по сма тра ча), 1988, 
на ста вљен дра мом По ра же ни (1989), а за вр шен ро ма ном Та ма ра (1992), што 
зна чи да се ра ди ло о оп се сив ној те ма ти ци и мо ти ви ци у тре ћој фа зи ства ра лач
ке ме та мор фо зе (1971–1992), ка да пи сац кри тич ки пре и спи ту је до ме те ре во лу
ци о нар ног пре вра та.

12 О Ње го ше вој пре пи сци по сто је дви је мо но гра фи је: Ве сне Ву ки ће вић 
Јан ко вић Ње го ше ви пи смо пи си (Но ви Сад 2002) и Жив ка Ђур ко ви ћа Ње гош у 
пи сми ма (Под го ри ца 2005).
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Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти – Спо ме ни ца по све ће на 
150-го ди шњи ци ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша (Бе о град 1963), 
за јед но са дру гим еми нент ним на уч ни ци ма (увод ном ри је чи Или
је Ђу ри чи ћа, Ду ша ном Не дељ ко ви ћем и Ва сом Чу бри ло ви ћем). 
Из Ан дри ће ве сту ди је из дво ји ли би смо кон ста та ци ју да је Ње гош 
„нај ве ћи пе сник на шег је зи ка”, а из Ла ли ће вог огле да ре че ни цу да 
су нај а гил ни је дје лат ни ке то ком про те клих ви је ка пет на ест де це
ни ја „кри је пи ли свје тло сни по то ци Ње го ше ве по е зи је”. 

На да ље, Ла ли ћев оглед „Ње го ше ви по кло ни ци мла дог сун ца” 
за по чет је ми шље њи ма ко је је ау тор ис ка зи вао у ри јет ким при ли
ка ма: ово га пу та бра не ћи пре ми се естет ског плу ра ли зма у од но су 
на естет ски мо ни зам. На сâмом по чет ку ра да он пи ше: „За ве ли ка 
умјет нич ка дје ла ка рак те ри стич но је да да ју по во да и под но се раз
ли чи та, а че сто су прот на ту ма че ња. Она су и рас ко рак и сла га ње 
су шти на до тле не сло же них, и ха ос и ње го во сре ђи ва ње, она до
но се бо гат ство ра зно вр сних еле ме на та ко ји иза зи ва ју ди вље ња и 
по го ду ју раз ли чи тим при ро да ма као и њи хо вим раз ли чи тим те
жња ма” (137). По том, на кра ју огле да, у ви ду ком по зи ци о ног пр сте
на, ау тор још јед ном ука зу је на по тре бу ал тер на тив них ин тер пре та
ци ја: „Мо жда је и то је дан при мјер ка ко на ста ју она нео че ки ва на 
укр шта ња и сје ди ње ња, ка рак те ри стич на за ве ли ка умјет нич ка 
дје ла, ко ја спа ја ју еле мен те до тле не спо је не, ми ре те жње и по гле
де раз ли чи те и да ју хра ну за раз ли чи та и су прот на ту ма че ња” 
(142–143), чи ме се бра ни по зна та фи ло зоф ска иде ја да се и нај у да
ље ни је пр о ти вур јеч но сти ми ре на не кој ви шој те о риј ској рав ни. 

Да су Ла ли ће ви есте тич ка и по е тич ка опре дје ље ња мно го 
ши ра од оних ко је му се при пи су ју на нај бо љи на чин по ка зу је сâм 
пи сац твр де ћи екс пли цит но – „При род но је да етич ко опре дје ље
ње ути че на то што зо ве мо умјет нич ком исти ном”, он без по сред
ни ка по ка зу је исто вјет ност жи вот не, етич ке и умјет нич ке исти не. 
То се мо же до ку мен то ва ти и мно го ши рим из бо ром ства ра лач ких 
узо ра но што и исто ри ча ри и кри ти ча ри на во де. На пи та ње – Ко 
је нај ве ћи жи ви пи сац? (1969) – Ла лић од го ва ра: „Има их бар де се
так. Ме ђу њи ма се на ла зе Мал ро, Кр ле жа, Ан дрић, Хак сли, Ар тур 
Ми лер, Сар тр, Шо ло хов и Ле о нид Ле о нов” (65). Ма ње је по зна то, 
што је и ра зу мљи во, да се у ау то гра фу збир ке пје са ма, ко ја је са
ста вље на од шест ци клу са и ко ја се чу ва у Ар хи ву СА НУ, че сто 
спо ми њу ау то ри мо дер не про ве ни јен ци је. Та ко на при мјер, у ци
клу су „Де кла си ра не пје сме” (180) пре пи са на је пје сма „Хва ла” М. 
Ј. Љер мон то ва, а на стра ни 181 пре пи са на је пје сма „Епи лог” Шар ла 
Бо дле ра (у Шре пе ло вом пре во ду); пје сма „Код Не бој ше” по све ће на 
је Ри ги од Фе ре; док пје сма „Шпан ски пје сник” асо ци ра на не дав ну 
по ги би ју Фе де ри ка Гар си ја Лор ке (175). 
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И М. Ла лић и Д. Ђу ро вић че сто свје до че о то ме ка ко су при
пад ни ци по кре та со ци јал не ли те ра ту ре по себ не сим па ти је има ли 
за књи жев но дје ло Ми ло ша Цр њан ског. У ри јет ким раз го во ри ма 
сâм Ла лић је свје до чио о сим па ти ја ма ко је је имао за пје сни ка 
До бри шу Це са ри ћа (ко ме је на пи сао не кро лог) и Ми ла на Де дин ца. 
Под ути ца јем Де дин че ве по зна те и при зна те по е ме Јав на пти ца 
Ла лић је на пи сао исто вр сну по е му „Дје вој ка од мје се чи не”, али 
ју је, на кон не га тив не кри ти ке Ра до ва на Ву ко ви ћа, без жа ље ња 
уни штио (про пра тив ши тај чин ау тор ским ко мен та ром о со ли дар
но сти са исто ми шље ни ци ма).

На ве де не чи ње ни це утвр ди ле су нас у увје ре њу да је сâм Ла
лић, пре тје ра ним по што ва њем по е ти ке со ци јал не ли те ра ту ре, у 
из вје сној мје ри, огра ни ча вао ши ру ле пе зу ин те лек ту ал них и кре
а тив них ин те ре со ва ња. Ка да је у пи та њу ре цеп тив ни мо дел, то на 
нај бо љи на чин по ка зу ју већ по ми ња ни оглед о по кло ни ци ма сун ца, 
јер су њи ме исто вре ме но по нов но и ми то ло ги зо ва ни и ре ми то ло
ги зо ва ни со лар ни и књи жев ни мит о мла дом сун цу. Сун це пред
ста вља моћ мла дих ге не ра ци ја, од но сно све га што се ре ге не ри ше 
у при ро ди и дру штву, што зах ти је ва по се бан по сту пак сим бо ли
за ци је и ме та фо ри за ци је. За ни мљи во је Ла ли ће во ми шље ње да 
по е зи ја мо же оно што не мо гу дру ге обла сти ду хов них дје лат но
сти, па чак да мо же и ви ше не го што мо же (!?). Сто га нас у овом 
ра ду у под јед на кој мје ри ин те ре су ју ме ђу соб ни од но си три ју про
це са: ми то ло ги за ци је, де ми то ло ги за ци је и ре ми то ло ги за ци је; као 
и про це си ге не ри ра ња по ет ских иде ја и књи жев ног тек ста, нео п
ход ни у про це су пра ће ња ге не зе и па лин ге не зе књи жев ног ми та 
о мла дом сун цу.

На кра ју огле да „Ње го ше ви по кло ни ци мла дог сун ца” Ла лић 
се на те о риј ском пла ну ба ви ана ли зи ра ним ми то ви ма, са свим ис
прав но твр де ћи: „Мај ка зе мља је мит ски сим бол смр ти, али и 
об но ве жи во та; кад се до ве ду у ве зу с мла дим сун цем, сим бо лом 
бо ље ере и бо ље бу дућ но сти, он да та два сим бо ла упу ћу ју на вр ло 
ста ре мит ске те ме ци клич ног кре та ња и вјеч ног по врат ка: да се 
ни шта не мо же ство ри ти без жр тве, да се жи вот мо же ро ди ти са мо 
из жи во та жр тво ва ног, да је на сил на смрт ства ра лач ка у том сми
слу што се жр тво ва ни жи вот ма ни фе сту је у сјај ни јем об ли ку на 
дру гом ни воу ег зи стен ци је”…. (142). Под син таг мом „мит ске те ме 
ци клич ног кре та ња” Ла лић под ра зу ми је ва нај при је мит о пти ци 
Фе никс, а по том па ган ски и би блиј ски ри ту ал жр тво ва ња и са мо
жр тво ва ња.13 У при ро ди је Ње го ше ве и Ла ли ће ве по ет ске иде је и 

13  Сре ди ште рас пра ве о жр тво ва њу и са мо жр тво ва њу на ла зи мо у по зна
том Ње го ше вом ди сти ху: 
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пје снич ке сли ке да оне са жи ма ју зна че ња, би ло да се ра ди о еј дет
ском на чи ну ми шље ња (у сли ка ма), би ло о ло гич кодис кур зив ном 
на чи ну (у пој мо ви ма). Иза та квог по ступ ка кри је се ства ра лач ка 
тен ден ци ја ко јом се ши ре по ља асо ци ја тив но сти. Она се мо гу 
исље ђи ва ти хро но ло шки и ти по ло шки кроз дје ла: Лу ча ми кро ко зма 
(1845), Огле да ло срп ско (1846) и Ла жни цар Шће пан Ма ли (1851).14

Ети мон по е те ме о со лар ном ми ту или књи жев ном ми ту мла
до сун це ин вен тив но је за сво дио фи на ле фи ло зоф скоре ли ги о зног 
спје ва Лу ча ми кро ко зма (Пје сна VI, ст. 251–260). Мит пред ста вља 
звуч ну ка ден цу спје ва, при мјер ви со ке по ет ске ре то ри ке и мје сто 
са из диг ну тим зна че њем:

О не ви ни си но ви при ро де, 
о му дро сти про ста нај сјај ни ја!
До ро ђе ња св’је та исти но га, 
ви пре срет ни по кло ни ци сун ца!
Ви сте вјер ни не бе сни си но ви,
вас свје ти ла лу че жи во твор не
но се к твор цу, лу чах ис точ ни ку;
луч је сјај на бо го сло ви ја вам,
луч вам жер тву у не бо уво ди,
луч вам твор ца освје тља ва ду шу!

Апо ло ги ја свје тло сти, о ко јој је на дах ну то пи сао ње мач ки 
сла ви ста Алојз Шма ус (1927), до би ја у Ла ли ће вом ту ма че њу број
не осо би не по зи тив них ври јед но сти (ка ко у сви је ту ма те ри јал не, 
та ко и у сви је ту ду хов не кул ту ре). Ујед но, Ње гош да ро ви те пје сни
ке сма тра по сред ни ци ма ме ђу људ’ма и ме ђу бо же ством, што је на 
нај бо љи на чин по ка зао по све том „Сје ни Алек сан дра Пу шки на”, 

„Ко вје чи то хо ће да жи ву је, 
му че ник је ово га сви је та”, 

под јед на ко ак ту ел ном у ми то ло шком, ре ли гиј ском и пре дај ном аспек ту, с јед не, 
као и у исто риј ском, по е тич ком и есте тич ком аспек ту, с дру ге стра не. О то ме 
смо пи са ли у сту ди ји „Жр тво ва ње и са мо жр тво ва ње” и огле ду „Стра да ње и 
ства ра ње као вер ти ка ле ху ма ни те та”, об ја вље ним у на шој мо но гра фи ји Ње го-
ше ва по е ти ка и есте ти ка (Но ви Сад 2002, 286–307 и 308–321). 

14 На вр хун цу ства ра лач ких мо ћи Ње гош је пи сао, при пре мао за штам пу 
или штам пао јед но за дру гим сље де ћа дје ла: Лу ча ми кро ко зма (1845), Огле да ло 
срп ско (1846), Гор ски ви је нац (1947) и Ла жни цар Шће пан ма ли (1851). Нај ду же 
је при пре ман по сљед њи, ро ман тич нодрам ски спјев или „књи га ди ја ло га” о 
Шће па ну Ма лом (1833–1851). О то ме смо ви ше пи са ли у сту ди ји „Књи жев ни 
мит о Шће па ну Ма лом у дје ли ма Стје па на За но ви ћа, Пе тра Дру гог Пе тро ви ћа 
Ње го ша и Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог на ра то ло ги ји)”, об ја вље ној у на
шој нај но ви јој књи зи сту ди ја и огле да – За ча ра ни круг: исто ри ја, ствар ност и 
умет ност, 9–34.
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ко ја има дви је вер зи је и ко ја је об ја вље на на по чет ку књи ге Огле-
да ло срп ско (1846, ст. 1–10), са ста вље не од LXI еп ске пје сме: 

Над звје зда ним мно го стру ким сво дом,
над до ма ком ум но га по гле да, 
под вр хов ним не бо скло ном не ба,
гдје се мла да не пре ста но сун ца,
ис кре са на ру ком ма ги че ском
оп штег твор ца, си пљу ро је ви ма: 
та мо се је твој ге ниј за чео
и пје ва ња ми ром по ма зао;
от куд зо ра си не над при ро дом
од о нуд је к на ма до ле тио.15

Ње го ше ву квин ту, ко ју у спје ву Ла жни цар Шће пан Ма ли 
(III, ст. 501–505) ка зу ју Пр во и Дру го ко ло, као су ми ра но на род но 
ис ку ство и до каз ду гог пам ће ња, Ан дрић је у сту ди ји „Ње гош као 
тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли” (1935) ци ти рао је дан пут (књ. 13, 
26), а Ла лић у огле ду „Ње го ше ви по кло ни ци мла дог сун ца” (1963) 
чак два пу та (на 140 и 142), по ка зу ју ћи на тај на чин ди вље ње пре
ма на гла ше ној ли те рар но сти на ве де ног по ет ског сег мен та: 

Кла ња ју се мла ду сун цу дв’је ти су ће ви те зо вах, 
це ли ва ју ма тер зе мљу да им спо кој ти хи да де. 
Хо ће брат ску крв да све те и ра зу ру њих до мо вах,
али ли стом из ги ну ти, – о дру го ме сад не ра де. 
------------------------------------------------------------- 
Мо ли тву им сун це при ми, зе мља сла ван гроб обе ћа.16

15 У „При ло зи ма исто ри ји пр вог из да ња Огле да ла срп ског”, об ја вље ним 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске (Но ви Сад, 1949, књ. 364, св. 6, 385), Љу бо мир Дур
ко вићЈак шић је утвр дио да је по сто ја ла и пр во бит на вер зи ја по све те А. С. 
Пу шки ну пи са на у кла си ци стич ком ма ни ру: 

„Бла го дје тел ни ге ни ју сла вјан ски,
на пје ва ње не бом по ма за ни,
ко ји сје диш на све тој ка фе дри
у сре ди ни ве ли ког на ро да
те би ово дје ло по све ћу јем”.
16 Ње гош је ове сти хо ве на пи сао по во дом ве ли ке по бје де Цр но го ра ца (у 

бо ју са Тур ци ма на Тр њи на ма 1717). Истом мо ти ву по но во ће по све ти ти па жњу 
у Че твр тој пје сни Сво бо ди ја де (еп ски спјев у де сет пје ва ња, из дат пост хум но у 
Зе му ну 1854, при ре дио Љ. П. Не на до вић), као и у Дјеј стви ју тре ћем, ја вле ни ју 
осмом, сти хо ви ма 585–586, драм ско го спје ва о Шће па ну Ма лом: 

„Бје сни ло је ди вље Тур ке на све на ше кра је ве ло, 
бје сни ло их беш чо вјеч но на зло чин ство њи но сте же”,
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Иде ју о ци клич но сти ра ђа ња сва ке но ве ге не ра ци је и ње ну 
спрем ност да се жр тву је за ви со ке етич ке иде а ле – Ла лић је уоб ли
чио сље де ћим ау тор ским ко мен та ром: „Ње гош је млад умро и кад 
со бом ни је ви ше ни шта мо гао да учи ни за сло бо ду – ње го ва по е
зи ја, у по е зи ју уоб ли че на сви јест на ро да о сâмом се би оста ла је као 
жив зрак свје тло сти да на ро ду от кри ва пут у бу дућ ност.”17 На тај 
на чин је апо ло ги ја Ње го шу пре ра сла у апо ло ги ју по е зи ји, а сâмим 
тим и апо ло ги ју свих етич ких и есте тич ких ври јед но сти ко је убра
ја мо у ка та лог ло кал них и уни вер зал них ври јед но сти сва ке од по
зна тих нам ци ви ли за ци ја. Ла лић то по ка зу је број ним ци та ти ма из 
Ње го ше вог дје ла, у свим вр ста ма и ро до ви ма ко ји ма се ба вио, јер 
је цје ло куп но ње го во дје ло про же то ње го шев ским ду хом и ње го
шев ском тра ди ци јом.18 Та ко ту ма че на, са свим је оправ да на и у све
му при хва тљи ва сље де ћа Ан дри ће ва ми сао, ко ја би мо гла ста ја ти 
као у ка мен укле са ни нат пис из над чи та ве Ла ли ће ве књи жев не 
гра ђе ви не:

што је по слу жи ло као пре текст за нај ви спре ни ју по ет ску ре флек си ју:

„Зло чи ни ти, ко се од зла бра ни, 
ту зло чин ства ни је ни ка кво га”, 

ко ју из го ва ра ум ни и ис ку сни Му ла Ха сан у Дјеј стви ју пе том, ја вле ни ју тре ћем, 
сти хо ви ма 181–182.

17 Ла лић је и лич но и ана ли зи ра ним при ло зи ма ути цао на по је ди не пи сце 
и ње го шо ло ге. Је дан од њих је и ро ман си јер Че до Ву ко вић, ау тор ро ма на По ру ке, 
по све ће ног Пе тру Пр вом Пе тро ви ћу Ње го шу (1963) и Су ди ли ште, по све ће ног 
Пе тру Дру гом Пе тро ви ћу Ње го шу (1971), као и по е ме Сно ви ми кро ко зма, са
ста вље не од 1326 сти хо ва (2000), ко ја му је по слу жи ла за сво је вр стан ди ја лог 
са Ње го ше вом Лу чом ми кро ко зма. 

У пи сму при ре ђи ва чу из да ња По ру ка из 1999. го ди не, по сла том из Бу две, 
23. XI 1998, Ву ко вић пи ше: „Сје тим се да ми је Ми ха и ло Ла лић – и то с пра вом 
– за мје рио што у По ру ка ма бар не што ни је сам про го во рио о Мој си ју Зе че ви ћу. 
Ми ха и ло је и ту ви дио из вје сну не прав ду пре ма Ва со је ви ћи ма … И сад сам 
за хва лан Ла ли ћу што ме је опо ме нуо, а са да и не по сред но под стак нуо. И ево, 
до пи сах не мно го ре да ка и о „оцу игу ма ну Мој се ју” – не да бих ис пра вљао не
прав ду …. но да по ку шам ко ли кото ли ко бо ље за вр ши ти ро ман По ру ке. Да ли 
сам у то ме успио – дру га је при ча” (451).

18 За те о ре ти ча ре ко ји се ба ве те о ри јом ци тат но сти ве о ма су за ни мљи ви 
ци та ти пре у зе ти из Ње го ше вог дје ла и ин кор по ри ра ни у струк ту ру ро ма на 
Ле леј ска го ра. Ње го ше вој апо ло ги ји свје тло сти Ла лић је су прот ста вио апо ло
ги ју та ме у пр вој од пет обим них цје ли на ро ма на ко ју је ин ди ка тив но на сло вио 
као „Бје ше та ма” (9–115), за по че та сти хом „Бје ху му шка пр са охлад ње ла”; као 
и дру гу цје ли ну „Сâм” (117–223), за по че ту сти хом „О про кле та зе мљо про па ла 
се”. По не кад су Ње го ше ви сти хо ви ин кор по ри ра ни у про зни ис каз, јер струк
ту ру Ла ли ће ве про зе че сто оби ље жа ва де се те рач ки ин то ни ра ни ри там, али нам 
се нај ва жни јим чи ни ре то ри ка на сло ва по чет не („Ма гла”, 11–19) и по сљед ње 
гла ве ро ма на („Из ма гле”, 554–562), у ко ји ма пре по зна је мо по себ ну сим бо ли ку 
и вид но на гла ше ну ви та ли стич ку по е ти ку жи вље ња и ства ра ња. Че твр та цје
ли на за по че та је ци та том из „По сла ни це Цр но гор ци ма и Бр ђа ни ма” Пе тра Пр вог 
(335), а пе та цје ли на сти хо ви ма Mарка Ми ља но ва По по ви ћа „Кол’каш ми је 
пти ца ци рик та њем” (447).
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Го ди не су про шле од та да, али се не бих
мо гао се ти ти ни јед ног ма и крат ког пе ри о да у 
жи во ту, без Ње го ше вог сти ха, без ми сли о Ње го шу.19

19 Ла лић је у Ње го шу пре по знао тип пре га о ца, ства ра о ца и ми сли о ца ко
ји је за слу жио ап со лут но при зна ње по што ва ла ца умјет но сти, сти ла и је зи ка, 
јер је до крај њих гра ни ца пре дат књи жев ној ми си ји као пу ту ка от кри ва њу 
ап со лут ног сми сла, уко ли ко он по сто ји!? Сто га нам се чи ни да му је, и ис ку
стве но и ства ра лач ки, мо гла би ти ве о ма бли ска ни че ан ски сро че на апоф тег ма: 

„Ко пи ше кр вљу и у из ре ка ма, тог ни је до ста
са мо чи та ти, већ га тре ба и на и зуст учи ти.”




