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РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

СТВА РА ЛАЧ КЕ МЕ ТА МОР ФО ЗЕ  
МИ ХА И ЛА ЛА ЛИ ЋА

При лог фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји ства ра ња

„Сви ре зул та ти су смрт ни,
са мо је про бле ма ти ка веч на”.

И. Се ку лић

СА ЖЕ ТАК: Нај но ви ју сту ди ју о ства ра лач ким ме та мор фо за
ма Ми ха и ла Ла ли ћа (1914–1992) по све ти ли смо про у ча ва њу дви је 
об у хват не на уч не ди сци пли не: фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји ства ра ња, 
ко ји ма је у по сљед њим де це ни ја ма про у ча ва ња фе но ме на и но у ме на 
пи шче вог дје ла по све ћи ва но не до вољ но па жње, упр кос чи ње ни ци 
што је до да нас о пи сцу и дје лу об ја вље но пре ко пе де сет са мо стал
них из да ња.

Сли је де ћи Еко ву по зна ту три ја ду, об ја вље ну у ра ду „Три ти па 
ин тен ци ја”, сту ди ју смo по ди је ли ли на три ди је ла: „У по тра зи за 
иде ал ним ау то ром (in ten tio auc to ris)”, за тим „У по тра зи за иде ал ним 
дје лом (in ten tio ope ris)” и, на кра ју, „У по тра зи за иде ал ним чи та
о цем (in ten tio lec to ris)”. Нај ви ше па жње по све ће но је од но су про
дук ци о ног (1935–1992) и ре цеп тив ног мо де ла (1935–2019), уз по моћ 
ре зул та та ко је ну ди со ци о ло ги ја књи жев но сти (Л. Голд ман) и есте
ти ка ре цеп ци је (Х. Р. Ја ус), па све до оних ко је ну де де кон струк ти
ви сти (Ж. Де ри да) и се ми о ло зи (У. Еко).

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Ми ха и ло Ла лић, ства ра ње, ми шље ње, 
фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, про дук ци ја, ре цеп ци ја, вред но ва ње.
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У по тра зи за иде ал ним ау то ром 
(in ten tio auc to ris)

Исто ри ча ри иде ја ко ји пра те раз вој ду хов но сти то ком чи та вог 
XX ви је ка, де фи ни са ног као пе ри од „епо хал них от кри ћа” (Ђ. Лу кач), 
по себ но ука зу ју на три гру пе ана ли тич ких мо де ла: ин ту и ци о ни
зам и фор ма ли зам, на по чет ку, струк ту ра ли зам и фе но ме но ло ги ју, 
у сре ди ни ви је ка, и пост мо дер ни зам и пост ко ло ни јал ну кул ту ру, 
на кра ју ви је ка, ка да је у пи та њу те о риј ска ра ван про у ча ва ња. Про
у ча ва ње мно го сло же ни јег про це са: од но са ди ја хро ниј ске рав ни, 
син хро ниј ске рав ни и рав ни исто риј ске ак ту е ли за ци је (ко ју је у 
прак су увео Х. Р. Ја ус), по ка зу је се тек при син хро ном или асин
хро ном исље ђи ва њу и си сте ма ти за ци ји основ них па ра диг мат ских 
и син таг мат ских оса про дук ци о ног и ре цеп тив ног мо де ла у при ми
је ње ној рав ни ис тра жи ва ња, би ло да је ри јеч о кон тек сту на ци о
налних или над на ци о нал них књи жев но сти, би ло о од но су суп стан
ци јал не и ре ла циј ске те о ри је.

Ка да је у пи та њу су ми ра ње и вред но ва ње свих кон крет них и 
ла тент них есте тич ких ври јед но сти дје ла Ми ха и ла Ла ли ћа (1914–
1992), по треб но је нај при је кон ста то ва ти да ње гов про дук ци о ни 
мо дел тра је го то во шест де це ни ја (1935–1992), од но сно да ре цеп тив
ни мо дел тра је ви ше од осам де це ни ја (1935–2019). То ком про те клог 
вре ме на енорм ном бр зи ном су се смје њи ва ле ства ра лач ке и на уч не 
па ра диг ме, али је, у су шти ни гле да но, цје ло куп на те ма ти ка, про
бле ма ти ка и апо ре ти ка књи жев не умјет но сти и на у ке о њој и даље 
оста ја ла иста, упра во она ко ка ко је сво је вре ме но твр ди ла ум на Иси
до ра Се ку лић: „Сви ре зул та ти су смрт ни, са мо је про бле ма ти ка 
веч на”, ми сле ћи пре вас ход но на исто ри јат гло бал них иде ја у од ре
ђе ној eпоси, и два сре ди шна лу ка рас пра ве: ин тен ци о нал ни и лин
гви стич ки лук дје ла. О то ме ис по вјед но и су ге стив но пи ше Ла лић 
у јед ном од број них, те о риј ски за сно ва них ау тор ских ко мен та ра:

Ре во лу ци ја је вре мен ски и про стор но мно го ди мен зи о нал на, 
по ли ва лент на, мно го у зроч на и мно го по сље дич на, та ко да би се мо
гла упо ре ди ти са екс пло зи јом, ко ја ду го тра је и да ле ко се чу је. Умјет
нич ка и књи жев на дје ла мо гу од ра зи ти са мо по је ди не ње не фраг
мен те, спо зна је, од бље ске, од је ке пре ма ко ји ма се мо же на слу ти ти 
ве ли чи на и зна чај дру штве не про мје не ко ју је за по че ла. За по че ла, 
а не за вр ши ла, јер је за вр ше так у не са гле да ној бу дућ но сти (Пи па ви 
по сао спи са те ља, стр. 204).

При је не го се упу сти мо у ана ли зу три ју ин тен ци о нал них 
лу ко ва: in ten tio auc to ris, in ten tio ope ris и in ten tio lec to ris, ко је је 
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пред ло жио ис так ну ти ита ли јан ски бе ле трист, есте ти чар и се ми
о лог Ум бер то Еко (1932–2016) у за ни мљи во пи са ном при ло гу „Три 
ти па ин тен ци ја”, нео п ход но је за кљу чи ти да сре ди ште умјет нич
ког и на уч ног раз во ја пред ста вља рас пра ва о од но су тра ди ци је и 
мо дер не, чи ју осно ви цу пред ста вља ју три фа зе раз вој ног про це са 
књи жев не умјет но сти: иновацијe (чи ји је пред став ник То мас Ман), 
мо дер ни за ци је (чи ји је пред став ник Џемс Џојс) и ра ди ка ли за ци је 
(чи ји је пред став ник Франц Каф ка).

Исти не ра ди, нео п ход но је та ко ђе апри ор но кон ста то ва ти да 
су про це си мо дер ни за ци је и ра ди ка ли за ци је кон ти ну и ра но би ли 
су пра ор ди ни ра ни про це су ино ва ци је (чи ји су пред став ни ци Т. Ман, 
М. А. Шо ло хов, И. Ан дрић, М. Кр ле жа, па и сâм Ла лић), упр кос 
чи ње ни ци да вре ме ном чак и нај мо дер ни ја и нај ра ди кал ни ја дје ла 
пре ла зе у та бор тра ди ци о нал не ли те ра ту ре, ка ко би оста ви ла сло бо
дан про стор за по ја ву још мо дер ни јих и још ра ди кал ни јих дје ла.

Одр жа ва ње, хи по те тич ки по сма тра но, рав но те же из ме ђу тра
ди ци је и мо дер не, омо гу ће но је чи ње ни цом да сва ау тен тич на дјела 
нај кра ћим пу тем до при но се афир ма ци ји ино ва ци је струк ту ре (било 
у цје ли ни, би ло у по је ди но сти ма, што је мно го че шћи слу чај). При
мје ра ра ди, на во ди мо по да так да су мно га дје ла фран цу ског „но вог 
ре а ли зма” до при но си ла про це су мо дер ни за ци је, али да она уве ли
ко за о ста ју за дје ли ма ко ја при па да ју „фан та стич ном ре а ли зму” (Х. 
Хе се, на при мјер) или оних ко ја при па да ју „ма гиј ском ре а ли зму” 
(Г. Г. Мар кес, на при мјер). Књи жев ни раз вој по не кад пра те ре вер
зи бил ни про це си, та ко да се смје њу ју дје ло ви би на р них опо зи ци ја 
(узми мо као при мје ре: смје ну исто риј ске и аи сто риј ске пер спек ти
ве или за ла га ње за те о риј ску и ан ти те о риј ску пер спек ти ву). По знат 
као до ба „те о ре ти за ци је сви је сти”, два де се ти ви јек је на сâмом кра
ју до че као ан ти те о риј ску по бу ну. На су прот књи зи Х. Г. Га да ме ра 
По хва ла те о ри ји (1996) по ја ви ла се књи га А. Ком па њо на Де мон 
те о ри је (1998), док би се књи га П. Фа је ра бен да На у ка као умет ност 
мо гла упо три је би ти као ком про ми сно рје ше ње (1984).1

По на шем ми шље њу, дје ло М. Ла ли ћа ре пре зен та тив ним 
стра ни ца ма при па да про це су ино ва ци је. Пи сац дје ло ино ви ра на 

1 На по ја ву ин тер фе рен ци је раз ли чи тих вр ста, де фи ни ци ја и ка те го ри
за ци ја упу ћу је књи га Ра до ва на Вуч ко ви ћа – Мо дер ни ро ман два де се тог ве ка 
(За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во 2005, 701). Осим 
„Уво да” и „За кључ ка”, књи га са др жи шест цје ли на: „Ро ман мо дер не”, „Аван гард
ни ро ман”, „Ро ман мо дер не кла си ке”, „Ег зи стен ци ја ли стич ки ро ман”, „Не а ван
гард ни или но ви ро ман” и „Пост мо дер ни стич ки ро ман”.

У одjељак „Срп ски ро ман у кон тек сту ег зи стен ци ја ли стич ког ро ма на” 
Вуч ко вић је увр стио ре пре зен та тив на дје ла: Пе сму Оска ра Да ви ча, Ко ре не До
бри це Ћо си ћа, Зло про ље ће и Ле леј ску го ру Ми ха и ла Ла ли ћа и Дер виш и смрт 
Ме ше Се ли мо ви ћа (409–450).
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раз ли чи те на чи не: ин вен тив но уно се ћи еле мен те фан та сти ке, де
мо но ло ги је, ан ге ло ло ги је, фан та зма го ри је, они ри зма, опи се аго нал
них ста ња и гра нич них си ту а ци ја. Та кве при мје ре на ла зи мо у 
при по вје дач кој про зи: Из вид ни ца (1948), Го сти (1967), По сљед ње 
бр до (1967) и Опра шта ња ни је би ло (1994), као и у ро ман си јер ској 
про зи: Свад ба (1950), Зло про ље ће (1953), Рас кид (1955), Ле леј ска 
го ра (1957), Хај ка (1960), Пра мен та ме (1970), Рат на сре ћа (1973), 
За точ ни ци (1976), До кле го ра за зе ле ни (1982), Гле да ју ћи до ље на 
дру мо ве (1985), Од лу чан чо вјек (1990) и Та ма ра (1992). Пи сац је са
гла сан са те о ре ти ча ри ма, исто ри ча ри ма и кри ти ча ри ма чи ја дје ла 
с ра до шћу чи та (Со ци о ло ги ју књи жев но сти Р. Ескар пи ја, 1970, 
Есте ти ку ре цеп ци је Х. Р. Ја у са, 1978, на при мјер).2 Ме ђу тим, он ни
јед ног ча са не под ли је же све при мјет ни јем „на си љу сци јен ти зма” 
ни ти пре че стим смје на ма „ства ра лач ких па ра диг ми”, екс пли цит но 
твр де ћи да га књи жев на те о ри ја оста вља не за ин те ре со ва ним, а књи
жев на кри ти ка чак и рав но ду шним. При не ким гло бал ним, ау то
по е тич ким, по е тич ким и кри тич ким опредjељењима кон ти ну и
ра но оп ста је, без об зи ра на фа зе ства ра лач ке ме та мор фо зе. Јед но 
од во де ћих опре дје ље ња је – пре по зна тљи вост ду го и па жљи во 
ње го ва не ства ра лач ке па ра диг ме, не спор но – од по чет ка до кра ја.3

Као из ра зи то ан га жо ван пи сац, Ла лић не кри је ни јед ну од 
ства ра лач ких ан га жо ва но сти, на сто је ћи да исто вре ме но чи та о ца 
по ште ди не по треб них ди ле ма и по ли ле ма. При то ме он је ми шље ња 
да и мо дер на књи жев ност ема ни ра ви до ве ан га жо ва но сти, ма ње 
вид не али при сут не у сва кој мо дер ни стич ки кон ци пи ра ној сли ци 

2 Нео п ход но је, при мје ра ра ди, ви дје ти књи гу Те о ри ја ре цеп ци је у на у ци 
о књи жев но сти (Но лит, Бе о град 1978, 215) ко ју је при ре ди ла Ду шан ка Ма риц ки, 
а у ко ју је увр сти ла за ни мљи ве при ло ге: Х. Р. Хај неа, Ха рал да Вајн ри ха, Вол
фган га Изе ра, Кар ла Ро бер та Ман дал ко ва, Ман фре да На у ма на, Ро бер та Вајн ма на 
и по но во Х. Р. Ја у са. У „Уво ду” Д. Ма риц ки пи ше:

„С чи та о цем, ме ђу тим, ко ји је не са мо дру штве на не го и исто риј ска ка те
го ри ја, оства ру ју се мо гућ но сти да се де ло пра ти у ње го вом ствар ном жи во ту 
кроз исто ри ју и да се и сâма исто ри ја књи жев но сти са гле да не ви ше као жи ви, 
ди ја лек тич ки про цес при хва та ња и де ло ва ња де ла у раз ли чи тим исто риј ским 
си ту а ци ја ма” (6).

За ни мљи ва је и књи га Со ње То мо вић Шун дић – Од књи жев ног дје ла ка 
чи та о цу (1997).

3 О то ме смо ве о ма ис црп но и си сте ма тич но пи са ли у мо но гра фи ја ма: 
Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, На род на књи га, Бе о град 1974, Пи са ње као суд би на 
(По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), Је дин ство – Цвет ник – Кул тур нопро свет на за јед
ни ца, При шти на – Но ви Сад – Под го ри ца 1994, Ми ха и ло Ла лић, Пе газ – Ор фе ус, 
Би је ло По ље – Но ви Сад 2004. и Енигмe и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа, 
Ме де он, Под го ри ца 2016, као и у књи зи сту ди ја и огле да – Ства ра лач ки узо ри 
и из во ри (Ње гош. Ан дрић. Ла лић), ЦА НУ, Под го ри ца 2015. Осим то га, при ре ди ли 
смо дви је Ла ли ће ве књи ге: Пи па ви по сао спи са те ља (Ра зо го во ри о књи га ма), 
Кул тур нопросвjетна за јед ни ца, Под го ри ца 1997. и Ме ђу рат но књи жев но ства
ра ла штво (1935–1941), За ви чај но удру же ње „Ко мо ви” – Удру же ње пи са ца Кра
гу јев ца, Кра гу је вац 2014, за јед но са Ми лом Ме ди го вић Сте фа но вић.
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сви је та, би ло да је ри јеч о „би о гра фи ји вре ме на”, „би о гра фи ји ауто
ра” или „би о гра фи ји дје ла”. На при род ну кри зу сва ке вр сте умјет
нич ког и на уч ног раз во ја упо зо ра вао је У. Еко у књи га ма Отво ре но 
дје ло (Ope ra aper ta, Mi la no, 1962) и Гра ни це ту ма че ња (I li mi ti dell’ 
in ter pre ta zi o ne, Mi la no, 1990). 

У пр вој књи зи Еко се за ла же за нео гра ни че ну отво ре ност дје ла: 
„Сва ка реч се отво ри дру гом сми слу, јер он об у хва та број не, че сто 
кон тра дик тор не ко но та ци је”, док у дру гој књи зи ука зу је на огра
ни че но сти ге не ра тив ног, ана ли тич ког, ло гич ког и ин тер пре та тив
ног мо де ла ту ма че ња и ра зу ми је ва ња дје ла: „Гра ни це ту ма че ња 
по ду да ра ју се с пра ви ма тек ста.” У ства ри, Еко је су че лио еј дет ски 
на чин ми шље ња (у сли ка ма) са ло гич коду скур зив ним на чи ном 
ми шље ња (у пој мо ви ма), при че му је по зна то да су сли ке не ис црп не, 
а да су пој мо ви ла ко иср пи ви. Без ика квих огра да мо же се за кљу
чи ти да Ла лић при па да ти пу ства ра о ца и ми сли о ца ко ји се у при
мјет но ве ћој мје ри за ла же за де мо кра ти за ци ју умјет но сти не го 
за про цес есте ти за ци је.4 

Од по ја ве ге но ло шке рас пра ве Ау то кри ти ка ре во лу ци је у 
дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа (По ра же ни, Та ма ра, Од лу чан чо вјек, Опра
шта ња ни је би ло) Бо ја не Об ра до вић (Фи ло ло шки фа кул тет, Ник
шић 2016, дакт. стр. 107) и по е тич коге но ло шке мо но гра фи је – Књи
жев на суд ни ца Ми ха и ла Ла ли ћа (Ау то кри ти ка ре во лу ци је), Пље вља 
2018, дакт. стр. 244 (у штам пи) Зо ре Је стро вић – Ла ли ћев ства ра
лач ки пор трет мо ра об у хва ти ти све три фа зе ства ра лач ке ме та
мор фо зе, па жљи во пра те ћи про це се ге не ри ра ња књи жев ног тек ста 
и по ет ских идeja:

– Пр ва ета па (1935–1970) у цје ли ни је по све ће на афир ма ци ји 
ре во лу ци о нар них ври јед но сти и свим об ли ци ма ху ма ни за ци је 
од но са у ци ви ли за ци ји ко ју су пи сци на зва ли – кла ни ца, луд ни ца 
и гроб ни ца или „ин фар ктним сто ље ћем”, у ко ме она тех нич ки и 
тех но ло шки на пре ду је али мо рал но на за ду је. Узи ма ју ћи Ње го ша као 
есте тич ки, а Мар ка Ми ља но ва као етич ки узор, Ла лић не пре кид но 
ис ти че као есте тич ке уз о ре ље по ту и тра ја ње, а етич ке уз о ре – 
сло бо ду и до бро!

4 У књи зи Пе ва ње и ми шље ње (прев. Бо жи дар Зец, Но лит, Бе о град 1982) 
фи ло зоф Мар тин Хај де гер пи ше о ди ја ди на ве де ној у ре то ри ци на сло ва: „Умјет
ност је исто риј ска: као та ква, она је ства ра лач ко чу ва ње исти не у дје лу. Умјет
ност се до га ђа као пје сни штво. Оно је за ве шта ње у тро стру ком сми слу, као 
да ри ва ње, оче ки ва ње и по че так”, да би по том на ста вио: „Као за вје шта ње, умјет
ност је су штин ски исто риј ска. То не зна чи са мо ово: има исто ри ју у спо ља шњем 
сми слу, да се ме на ма вре ме на и она ја вља уз мно го штo дру го и при то ме се 
ми је ња и про ла зи и исто ри ји ну ди сво је раз ли чи те из гле де не го је умјет ност 
исто ри ја у су штин ском сми слу, што у на ве де ном зна че њу за сни ва исто ри ју” (211).
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– Дру га ета па (1971–1985) по ка зу је вид не про мје не у еко ном
ском, исто риј ском, дру штве ном, етич ком, по ли тич ком и иде о ло шком 
сми слу, што је илу стра тив но по ка зао пре крет нич ком ро ма неск ном 
те тра ло ги јом: Рат на сре ћа, За точ ни ци, До кле го ра за зе ле ни и 
Гле да ју ћи до ље на дру мо ве. Њо ме пи сац са оп шта ва но во на ста ла 
ис ку ства и са зна ња ко ја му омо гу ћа ва ју ра ди кал но пре и спи ти ва ње 
ре во лу ци о нар них ври јед но сти и њи хо во по ре ђе ње са про те клим 
исто риј ским зби ва њи ма.

– Тре ћа ета па (1985–1992) до ве ла је до ства ра ња сар тров ски 
схва ће не „обр ну те пи ра ми де”. То је фа за ау то кри ти ке ре во лу ци је, 
при че му пи сац ука зу је на са свим нов од нос ре а ли ја и иде а ли ја. На 
ту за ко ни тост у под јед на кој мје ри ука зу ју свих 10 дје ла оства ре
них у овој ета пи: три књи ге фраг мен тар не, ме мо ар скоме ди та тив не 
про зе ко ју пи сац на зи ва днев ни ци ма: Сâм со бом (1988), Пре ла зни 
пе ри од (Днев ник по сма тра ча), 1988, и Пру том по во ди (1992); два 
ро ма на: Од лу чан чо вјек (1990) и Та ма ра (1992); два драм ска дје ла: 
Да ни мр жње (1984) и По ра же ни (1989); збир ка при по вје дач ке про
зе Опра шта ња ни је би ло (1984); ау то би о гра фи ја Epi sto lae se ni les 
(Ста рач ке по сла ни це), 1995; као и књи га 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), 1997, за ко ју је 
Ла лић сâм иза брао 192 стра ни це од 512, ко ли ко је књи га из но си ла 
у пр вој вер зи ји (1984).

Пра ће ње ге не зе књи жев ног тек ста омо гу ћа ва да за кљу чи мо 
ка ко се ра ди кал но ми је њао про цес ин тер и о ри за ци је и екс те ри о
ри за ци је еп ских су бје ка та, у за ви сно сти од то га да ли тек стом 
до ми ни ра про цес ег зо то пи је (би ти из ван ства ри) или про цес 
ен до то пи је (би ти у ства ри ма). Пр ву ета пу ства ра лач ке ме та мор
фо зе пред ста вља мла ди Ла до Та јо вић. Дру гу фа зу већ остар је ли 
Пе јо Вуч ков Гру јо вић, а тре ћу Хо то Хо та ше вић, ау то кри ти чар 
ре во лу ци је. При то ме ни је на од мет на по ме ну ти да сва три еп ска 
су бјек та у по је ди ним фа за ма раз во ја пред ста вља ју пи шчев al ter 
ego.

До про мје не ства ра лач ке па ра диг ме до шло је на кон об ја вљи
ва ња Ан дри ће вих фраг мен тар них про за – Зна ко ви по ред пу та 
(1976) и Све ске (1982), ко је су на и шле на ве о ма до бар при јем и чита
ла ца и кри ти ча ра. Ла лић је пра во вре ме но и функ ци о нал но дје лат
но прин цип ли не ар не на ра ци је за ми је нио прин ци пом али не ар не 
на ра ци је, про ми је нив ши исто вре ме но и ти по ве на ра ци је и ти по ве 
на ра то ра. Бра не ћи но ву ау тор ску по зи ци ју, пи сац је на пот ко рич
ном ли сту књи ге Пре ла зни пе ри од (Днев ник по сма тра ча) у јед ном 
да ху ис ка зао но во сте че но ис ку ство и са зна ње:
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Ра до ми ру В. Ива но ви ћу,
пи сцу књи га о књи га ма,
ево књи ге ко ја не мо ра да се чи та
од по чет ка пре ма кра ју:
мо же и друк чи је, мо же и обрат но. –
Њен пи сац се од ма рао од ли не ар ног

при по вје да ња, а чи та лац и
кри ти чар, не ка се сна ла зе ка ко им
је во ља.5

Бе о град, 6. V 1989.      Ми ха и ло Ла лић

У по тра зи за иде ал ним дје лом 
(in ten tio ope ris)

Ла лић при па да ти пу ства ра ла ца ко ји се до сљед но и кон ти ну
и ра но за ла жу за ин те грал ну ви зи ју сви је та, за дје лат ну фи ло зо фи
ју (оли че ну у ге слу „Чи ни ти и би ти!”) и за по зна ту Про та го ри ну 
ми сао по ко јој је чо вјек мје ра свих ства ри – по сто је ћих да је су, а 
не по сто је ћих да ни је су! Та кав чо вјек пре у зи ма по зи тив не етич ке 
тра ди ци је из про шло сти, али исто вре ме но ства ра но ве. То зна чи 
да пи сац усва ја ста но ви ште Ке те Хам бур гер о „по тре би оса да шње
ња” свих вре мен ских од сје ка у јед но (про шло сти, са да шњо сти и 
бу дућ но сти, јер и ау тор ски и еп ски су бјек ти жи ве у „вје чи тој са
да шњо сти”). Та кав тип ства ра о ца нај че шће при па да со ци јал ном 
и кри тич ком ре а ли зму, али се он по сљед њих де це ни ја убра ја још 
и у ин те грал ни ре а ли зам, ко ји још уви јек ни је де фи ни сан те о риј
ски у свим по је ди но сти ма.

Основ ни по кре тач обје вр сте су бје ка та у ин те грал ном ре а ли зму 
је аго нал ни на гон, у оном сми слу о ко ме пи ше ис так ну ти гер ма
ни ста и сла ви ста Гер хард Ге зе ман о пе ри о ду ко ји на зи ва хе рој ским 
до бом (hu ma ni tas he ro i ca). О то ме Ла лић не по сред но свје до чи у 
ау тор ском ко мен та ру:

5 У сту ди ји „Под но шљив об лик не са вр шен ства (Жи вот на и ства ра лач ка 
опре дје ље ња Ми ха и ла Ла ли ћа)” тим по во дом смо за пи са ли: „Нај ви ше ау тен
тич но сти ства ра лач ког сви је та мо же об ја сни ти чи ње ни цу, што је Ла лић, то ком 
дви је и по де це ни је по знан ства и при ја те ље ва ња, од лу чио да од би је при је длог 
да за јед нич ки на пра ви мо Књи гу раз го во ра о свим ре ле вант ним аспек ти ма ње
го ве жи вот не и ства ра лач ке ви зи је, у ши рем, као и од нос ње го ве ау то по е ти ке, 
по е ти ке и ме та по е ти ке, у ужем сми слу по сма тра но. Као узор пла си ра ној књи
зи пред ла га ли смо књи гу Пре дра га Ма тве је ви ћа Раз го во ри с Кр ле жом (За греб 
1969, 1971, 1982), ко ја је иза зва ла нео че ки ва но ин те ре со ва ње и струч ња ка и 
ла и ка” (Ми ха и ло Ла лић, 492).



642

На ви кли смо да не пре ци зно и не пра вил но на зи ва мо ње го шев
ским људ ске ли ко ве и ка рак те ре у од ре ђе ним мо рал ним на зо ри ма 
ко ји су одав но прет хо ди ли Ње го шу, ко ји ма се Ње гош ди вио, чи ји је 
он са мо не над ма шни пје снич ки свје док. Вла да ло је ми шље ње да је 
тај „хе рој ски чо вјек”, с иде а лом вјеч но сти и мр жњом за ти ра ни ју, 
не стао већ у Ње го ше во ври је ме. Сма тра ло се да је мо рао не ста ти у 
ври је ме ства ра ња др жа ве и не стан ка пле мен ског уре ђе ња, те да је 
Мар ко Ми ља нов за би ље жио ње го ве по сљед ње при мје ре као при
мје ре из про шло сти. Упр кос том оп штем ми шље њу, ко јем се при кло
нио и Ге зе ман – у ра то ви ма ко је је Цр на Го ра во ди ла у XX ви је ку, 
а по себ но у на род но о сло бо ди лач ком ра ту 1941–1945, за би ље же не 
су по ја ве хе рој ског чо вје ка на фрон то ви ма и у по за ди ни, и то не 
са мо по је ди нач но не го и ма сов но – „но ве ну жде ра ђу но ве си ле” 
ка же Ње гош (Пи па ви по сао спи са те ља, стр. 92).

Пи шче ва вје ра у хе рој ског чо вје ка и ње го ву спрем ност да се 
жр тву је и са мо жр тву је за ви ше ци ље ве нај ви ше је до шло до из ра
жа ја у не дав но об ја вље ној књи зи Бу да Си мо но ви ћа: Ни кад кра ја 
там ни ца ма – Ла ли ће ве по ру ке и под у ке (Ме де он, Под го ри ца 2018), 
пре пу ној пи шче вих ау то гра фа.6

Као „учи те ље енер ги је” (исто риј ске, ег зи стен ци јал не, етич ке 
и есте тич ке) Ла лић ис ти че не ве лик број на ших и стра них пи са ца 
чи ја су дје ла ау тен тич на, а чи ји су чи но ви ста вље ни у слу жбу чо
вје ку и чо вје чан ству као при мје ри (exem pla). Та кви су: Ро мен Ро лан, 
Бар бис, Мак сим Гор ки, бра ћа Ман, Цвајг, Шо ло хов, Мо ри јак, Ле
о нов, Сар тр и Бер тран Ра сел, а код нас: Ње гош, Мар ко Ми ља нов, 
Ан дрић и Кр ле жа. Њих пи сац де фи ни ше као „са вјест чо вје чан ства”, 
јер су то љу ди ко ји на чу де сан на чин оста ју у сфе ри мла да лач ких 
иде а ла за хва љу ју ћи соп стве ној „кри тич кој сви је сти”, под ко јом 
под ра зу ми је ва мо све вр сте њи хо вог дру штве ног, ин те лек ту ал ног 
и кре а тив ног ан га жма на, као и „ства ра лач ке са мо сви је сти”, под 
ко јом пре вас ход но под ра зу ми је ва мо од бра ну ства ра лач ког ин ди
ви ду а ли зма, соп стве ног на чи на пје ва ња и ми шље ња.

6 На ап со лут но по вје ре ње у сва ку вр сту људ ског чи на Ла лић је ука зао као 
на вр сту при мје ра ху ма ни за ци је од но са, те упра во сто га она има еду ка тив ну 
функ ци ју, јер би књи жев на умјет ност та да за у зи ма ла јед но од пр вих мје ста:

 „Да нас се мо же ре ћи да је књи жев ност са мо тро феј но оруж је у бор би за 
ху ма ни ји сви јет. У то ста ње тро феј ног оруж ја спа ла је књи жев ност у по чет ку 
дру гог свјет ског ра та; ка ко су та да му зе за глу ше не то по ви ма, та ко су и до да нас 
оста ле за глу ше не ху ком про па ган де и ин ду стри је за ба ве. 

 При је то га био је пе ри од кад је сви јет во дио ра чу на о ми шље њу пи са ца, 
кад су Ро мен Ро лан, Бар бис, па и бра ћа Ман, Цвајг и оста ли оста ли из гна ни ци 
из на ци стич ке Ње мач ке и Ау стри је, иден ти фи ко ва ни са са вје шћу чо вје чан ства. 
Њихов про тест по не кад је мо гао да олак ша жи вот су жњи ма у там ни ца ма де спот
ских др жа ва, а мо же ли да ље ишта?” (Пи па ви по сао спи са те ља, 93). 
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Ла лић се све стра но за ин те ре со вао за од нос иде је и сли ке (у 
ши ро ком лу ку – од Хе ге ла до Сар тра). На то упу ћу је Хе ге ло во 
ми шље ње о Пла то ну: „Су шти на те о ри је о иде ја ма са сто ји се у уче
њу да исти ни то ни је са мо оно што чул но ег зи сти ра, већ је ди но оно 
што је исти ни то, што је уоп ште веч но, бо жан ско по се би за се бе” 
(Исто ри ја фи ло зо фи је, II, 1964, стр. 162). У Ла ли ће вом на чи ну 
ства ра ња и про ми шља ња о оства ре ном, ово га пу та у сре ди шту 
ма те ри ја ли стич ког ту ма че ња и ра зу ми је ва ња, исти на по ста је сре
ди шња људ ска ка те го ри ја, без об зи ра на то да ли се ра ди о жи вот ној, 
исто риј ској, на уч ној или умјет нич кој исти ни. Ален Ба дју, ме ђу тим, 
у на ше ври је ме твр ди да исто вре ме но ег зи сти ра ви ше исти на и да 
се о сва кој од њих мо ра го во ри ти са мо у јед ни ни, на што је мла дог 
До бри цу Ћо си ћа, го то во истим ри је чи ма, упу ћи вао му дри Иво 
Ан дрић. Ову апо ре му Ла лић је пре о вла дао та ко што се при др жа вао 
нај ста ри јих де фи ни ци ја: Исти на је вјеч на (Ve ri tas sem pi ter na est), 
Исти на је уви јек и са сва ке стра не иста (Ve ri tas in om nem su am par tem 
ae dem est) и Исти на на ла же да се пи ше (Scri be re ius sit ve ri tas).7

Но во чво ри ште рас пра ве пред ста вља од нос пр о блем ско –си
стем ско, она ко ка ко га ана ли зи ра ју фи ло зо фи. Иси до ра Се ку лић, 
чи је је дје ло Ла лић из у зет но по што вао и ко јој је сво ја пр ва дје ла 
слао са по све та ма, а она се ди ви ла са вр шен ству ње го вог је зи ка, 
за пи са ла је, слу же ћи се сим бо лич ним је зи ком: си стем ско пред ста
вља без из ла зни круг, а про блем ско бес крај ну спи ра лу. Пр ви сим бол 
де фи ни ше као „тра гич ни круг”, а дру ги као „бес крај ну спи ра лу”. 
Пр ви сим бол ну ди псе у до про бле ме и псе у дор је ше ња, а дру ги 
истин ске про бле ме и истин ска рје ше ња, за кљу чив ши: „Дело живи 
без кри ти ке, а кри ти ка не жи ви ни са де лом ни без ње га”. Ко нач ну 
ри јеч са оп штио је Жан Бо фре у Уво ду у фи ло зо фи је ег зи стен ци је 
(Па риз 1974): „Си стем зна чи да ни шта ни је не из ве сно”, од но сно: 
„Ка да ма ни фе ста ци ја бље шти у сво ме бо гат ству, оно не ма ни фест но 
до сти же пу но ћу вла сти те тај не” (стр. 43).

Иси до ри ном ми шље њу прет хо ди ло је фи ло зоф ско ми шље ње 
Бо жи да ра Кне же ви ћа, са оп ште но у књи зи Прин ци пи исто ри је 
(Књи га пр ва), Бе о град 1898, у ко јој ау тор пи ше: 

7 Упут но је ви дје ти не ко ли ко ме то до ло шки по у зда но за сно ва них књи га, 
ка кве су сље де ће: Ханс Ге орг Га да мер – Исти на и ме то да (1978), Па ул Фа је
ра бенд – Про тив ме то де (1987) и Ми ло слав Шу тић – Тра га ње за ме то дом 
(2010). Они се за ла жу за кон сти ту и са ње „пој мов ног апа ра та” и „пој мов ног си
сте ма”, као и за упо тре бу „кон траст них есте ти ка” и „кон траст них по е ти ка”. За 
на шу рас пра ву ве о ма су за ни мљи ве још три ка те го ри је о ко ји ма је за ни мљи во 
пи сао Карл Р. По пер – „за ле ђи на ра зу ми је ва ња”, „об је ди ња ва ју ћа на че ла” и „по
тре ба за мо ди фи ка ци јом са зна ња”, у свим слу ча је ви ма ка да се за њом ука зу је 
по тре ба. 
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Умет ност је фи ло зо фи ја чу ла, по е зи ја је фи ло зо фи ја осе ћа ња, 
а фи ло зо фи ја и на у ка је су умет но сти ду ха, и по што чул но иде ис пред 
ап стракт ног, то умјет но сти иду увек пре свих оста лих ма ни фе ста
ци ја ду ха људ ског, ле по иде ис пред до брог и исти ни тог... Та ко је 
умет ност увек пр ва шко ла и пр ва фа за ње на: на у ка се раз ви ја на 
осно ву оних исти на ко је из но си у умјет но сти.8

Да би смо чи та о цу при бли жи ли Ла ли ће во по и ма ње дви ју гло
бал них ка те го ри ја – сви јест и са мо сви јест (при мјет но је да че сто 
ко ри сти ка те го ри ју под сви јест, али не ко ри сти ка те го ри ју над сви
јест), ис ко ри сти ће мо де фи ни ци је ко је ну де фи ло зо фи. Та ко, на 
при мјер, Иван Ко ла рић у Фи ло зоф скоте о ло шком лек си ко ну (Зла
ти бор 2004) од ред ни цу свест (lat. con sci en tis) ре де фи ни ше на сље
де ћи на чин: „У фи ло зо фи ји то ни је са мо ста ње буд но сти и при себ
но сти, од но сно ког ни тив ни пси хо ло шки про цес, не го це ло куп ност 
на ших до жи вља ја: ми шље ње, осе ћа ње, ма шта, ин ту и ци ја, вољ не 
од лу ке и же ље. На рав но, по сто ји ви ше ди мен зи ја или ступ ње ва 
све сти: од под све сти до фи ло зоф ске све сти” (стр. 301). У књи зи 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Зла ти бор 2004) исти ау тор де фи ни ше ка те го ри ју 
са мо свест (њем. Selbstbe wus ste in): 

За Фих теа то је свест о на шем Ја. Чо век је је ди но би ће ко је је 
све сно да има свест, као што је свје сно и сво је смрт но сти. Са мо свест 
је за пра во син те за пер цеп тив них, ин те лек ту ал них, емо ци о нал них 
и вољ них до жи вља ја све та и чо ве ко вог ме ста у ње му. Без са мо све
сти чо век не би мо гао би ти сло бод но и мо рал но би ће (стр. 471).

Као пи сац ко ји пр вен стве но ње гу је скеп тич ну ви зи ју сви је та, 
Ла лић је свје стан пред но сти и огра ни че но сти оп ти ми стич ке и 
пе си ми стич ке ви зи је, а у скла ду са тим и умјет нич ких ври јед но сти 
ко је ства ра у ши ро ком про стран ству ино ва ци је књи жев но сти. Пра
те ћи пи шчев дис кур зив ни на чин ми шље ња, утвр ди ли смо да је 
па ле та ње го вих књи жев них сим па ти ја и ан ти па ти ја мно го ши ра 
не го што се прет по ста вља. У дви је ру ко пи сне збир ке по е зи је види 
се да је по себ не сим па ти је по ка зи вао и за по не ке пи сце мо дер не 

8 О фи ло зоф ским и пси хо ло шким од ред ни ца ма „кри тич ка сви јест” и 
„ства ра лач ка са мо сви јест” упут но је ви дје ти књи ге Ми ла на Ра ду ло ви ћа – Кри
тич ка свест у књи жев ној кри ти ци (Ан га жо ва на есте тич ка кри ти ка), Бе о град 
1984, Исто риј ска свест и есте тич ке уто пи је (Кри тич ки есе ји о са вре ме ним 
пи сци ма), Бе о град 1985. и Са мо свест фор ме (На црт за те о ри ју пер со на ли стич
ке књи жев не кри ти ке), Бе о град 2012. О њи ма смо де таљ ни је пи са ли у сту ди ји 
„Умет ност жи вље ња и уме ће ка зи ва ња (Те о риј ска кри тич ка опре де ље ња Ми ла
на Ра ду ло ви ћа)”, об ја вље ној у збор ни ку ра до ва Књи жев ност. Те о ло ги ја, Фи ло со
фи ја, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
Све тог Ва си ли ја Остро шког, Бе о град – Фо ча 2018, 571–598.
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про ве ни јен ци је, ка кво је дје ло Шар ла Бо дле ра, Ал бе ра Ка ми ја, 
Ж. П. Сар тра, Иси до ре Се ку лић, осо би то Ми ло ша Цр њан ског и 
Ми ла на Де дин ца. Нај ве ћи број ди ле ма ре ги стро ван је у члан ку 
„Раз вој ни пут јед ног пе сни ка”, а ко ји је об ја вљен у ча со пи су На ша 
ствар ност (бр. 15–16, 1938). У пост хум но из да тој књи зи Epi sto lae 
senilеs (Ста рач ке по сла ни це), у дру гом одјељ ку – „Шко ла”, об ја вио 
је пи сац ма ли есеј о Бо дле ру (стр. 121–125), док на дру гом мје сту 
Ла лић свје до чи о оду ше вље њу Де дин че вом ин вен тив но оства ре ном 
по е мом „Jавна пти ца”, не спо ми њу ћи сво ју по е му из тог пе ри о да 
– „Дје вој ка од мје се чи не”, ко ју је без жа ље ња уни штио са мо за то 
што се ни је укла па ла у по е ти ку по кре та со ци јал не ли те ра ту ре (по 
ми шље њу Ра до ва на Ву ко ви ћа). 

Кроз три фа зе ства ра лач ке ме та мор фо зе ми је њао се Ла ли ћев 
став не са мо у про дук ци о ном не го исто вре ме но и у ре цеп тив ном 
мо де лу, што се пр вен стве но очи ту је по ње го вом од но су пре ма тео
ри ја ма ре а ли зма. Дуг раз вој ни лук за по чет је у овом слу ча ју – од 
дру ге фа зе по кре та со ци јал ног ре а ли зма (1932–1941) па до пу ног 
раз во ја пост мо дер ни стич ке по е ти ке, ко ја кра јем ви је ка ула зи у 
фа зу де гра да ци је, до те мје ре да су се од ње од ри ца ли чак и они 
еми нент ни ства ра о ци ко ји су сма тра ни ње ним уте ме љи те љи ма 
(Ум бер то Еко и Да ни ло Киш, при је свих оста лих, а од те о ре ти ча ра 
Те ри Иглтон – у књи зи Илу зи је пост мо дер ни зма, 1997). 

Ла ли ће ва те о риј ска раз ми шља ња о ре а ли зму по вре ме но су 
ве о ма за ни мљи ва, као што је то слу чај у ча со пи сном раз го во ру 
ко ји је пи сац во дио са Па влом Зо ри ћем, ис так ну тим ла ли ћо ло гом 
и кри ти ча рем („Епи де ми ја ши зо фре ни је”):

Шта ми слим о ре а ли зму? Ми слим, да је вр ло стар. Ми слим и 
да је вр ло са вре мен. Ре а ли зам је оно што је да ло жи вот ност и увер
љи вост, чак и ап стракт ним схе ма ма Ка ми ја и Сар тра. Ми слим да 
без ре а ли зма не ма књи жев но сти, али и да ре а ли зму не ма жи во та 
без стал ног при на вља ња и обо га ћи ва ња. Све што се од ње га уда љи
ло, уве ну ло је. Али, оно што је на ње му за о ста ло, њи ме се огра ни
чи ло, ни је да ле ко леб дје ло. Ре а ли зам се мо ра ожи вља ва ти но вим со
ко ви ма и но вим об ли ци ма, али, ми слим, да ни је ну жно сва ку од тих 
об но ва и но ви на кр сти ти име ном не ког но вог „изма”. Ни је ну жно, 
али је че сто (Ме ђу рат но књи жев но ства ра ла штво, стр. 14).9

9 При ро ди књи жев не кри ти ке по све тио је па жњу С. Д. Хирш у књи зи На
че ла ту ма че ња: „Књи жев на де ла су до вољ но ра зно ли ка, а људ ски ци ље ви до
вољ но ра зно вр сни да је не па мет но и ја ло во огра ни ча ва ти мо да ли те те кри ти ке 
на би ло ко ји на чин.” Ви дје ти и књи ге По ла де Ма на Про бле ми мо дер не кри ти ке, 
Ма ри ја Кри ге ра Те о ри ја кри ти ке, Све то за ра Пе тро ви ћа При ро да кри ти ке, као 
и на шу књи гу Кри тич ки ме то ди (1975).
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Пре ки да ју ћи свје сно и вољ но за по че ту рас пра ву, за кљу чи ли 
бисмо да је Ла лић као по ли граф на сто јао да про дре у што ви ше 
сфе ра ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре (нај при је по е зи јом, про зом 
и ро ма ни ма, по том сце на ри ји ма за крат ко ме тра жне и ду го ме тра жне 
фил мо ве, дра ма ма и дра ма ти за ци ја ма, пу то пи си ма, ре пор та жа ма, 
есе ји сти ком, кри ти ком, по ле ми ком и пу бли ци сти ком). Афир ма
ци ји ње го вог дје ла не сум њи во су до при но си ли све че шћи пре во ди 
на стра не је зи ке: ру ски, фран цу ски, ње мач ки, ен гле ски, тур ски, 
укра јин ски, дан ски, пољ ски, ма ке дон ски, јер мен ски, ли тван ски, 
бу гар ски и дру ге. 

Ла лић је ве о ма ци је нио су до ве не ких са вре ме ни ка. У пр вој 
ве р зи ји фраг мен тар не про зе на зва ној – Ис пра вља чи кри вих Дри на 
(Бе о град 1992) вид не су ин тер вен ци је ко је су пи сцу пред ла га ли 
ње го ви пр ви чи та чи (Ми ло ван Ђи лас и Ра до ван Зо го вић), па је у 
дру гој ве р зи ји – Пру том по во ди из о ста вио чак 105 стра ни ца. О 
ци ље ви ма ко је же ли да оства ри пи сац је искре но про го во рио и 
са оп штио ме ни као ре цен зен ту сље де ће ау тор ске ин струк ци је:

Ра до ми ре,
чу вај ме од:
1. бе зна чај ног
2. при ват ног
3. увре де лич не.
А шта ће оста ти ако ме од све га
то га са чу ваш? Бо јим се – ни шта.
*
Крај не ма до бру по ен ту: онај пас
ни је баш срећ но рје ше ње.
Мо жда је ра ни је у тек
сту про ма као не ки фраг мент
ко ји би згод ни је по слу жио; ако
слу чај но на и ђеш на ње га до бро би би ло.
*
Пот пу но ти пре пу штам суд би ну
ства ри озна че них упит ни ком.
Али знаш да и ни та мо гдје
не ма упит ни ка ни је све ка ко тре ба.
*
„Си гур ност је у ћу та њу” – то јест
у нео бја вљи ва њу.10

10 О двје ма вер зи ја ма књи ге Пру том по во ди пи са ли смо у сту ди ји „Нео бја
вље ни дје ло ви фраг мен тар не про зе Ис пра вља чи кри вих Дри на (При лог кри тич ком 
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У по тра зи за иде ал ним чи та о цем 
(in ten tio lec to ris)

У до са да шњим вред но ва њи ма и пре вред но ва њи ма Ла ли ће во 
дје ло је пред ста вље но као ин те грал ни дио ју жно сло вен ских, бал
кан ских, сло вен ских и европ ских књи жев но сти. То је дје ло ве о ма 
при мје ре но ана ли зи ве ћи не он то ло шких по ре да ка (од при род ног 
и исто риј ског, пре ко дру штве ног, до кул тур ног и умјет нич ког), у 
ко ји се укла па „без остат ка”, ка ко би ре као Лу кач. Сре ди шна гру па 
те ма, про бле ма и апо ре ма оку пље на је око гло бал ног идеј ног чво
ри шта – тем по ра ли за ци је и на ра ти за ци је. Про цес тем по ра ли за
ци је ли те ра ту ро ло зи су пре у зе ли од „шко ле ана ли ста” (Ecol des 
An na les), чи ји су осни ва чи Ма рк Блок, Ли сјен Фе вр и Фе р нан Бро
дел. Они се за ла жу за два основ на про це са – „ду го тра ја ње” (la long 
durée) и „на уч ну син те зу” (hi sto i re to ta le). Про цес на ра ти за ци је 
на ве о ма за ни мљив на чин де фи ни са ли су: Ро лан Ба рт (Књи жев
ност. Ми то ло ги ја. Се ми о ло ги ја), Пол Ри кер (пен та ло ги ја Вре ме 
и при ча) и Же рар Же нет (три ло ги ја Фи гу ре). У на шој на у ци про
бле мом на ра ти за ци је и тем по ра ли за ци је ве о ма пом но се ба ви ла 
Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић у књи зи Хер ме не у ти ка и по е ти ка 
(Те о ри ја при по ве да ња По ла Ри ке ра), Бе о град 1998. 

Сви на ве де ни ау то ри уни со но твр де да се вре ме ном пре тва ра 
Исто ри ја у При чу, а При ча у Исто ри ју, док Барт твр ди да је При ча 
ши ра од Ро ма на и Исто ри је. Сре ди ште ана ли зе са да по ста је Древ на 
при ча и ње не дви је под вр сте – Ле ван тин ска и Ка рип ска, о ко ји ма 
смо оп шри но пи са ли у мо но гра фи ји о ма гиј ском ре а ли зму Г. Гар
си је Мар ке са. Ри кер је по дроб но де фи ни сао че ти ри ка те го ри је: пре
фи гу ра ци ју, кон фи гу ра ци ју, ре фи гу ра ци ју и ре тро дик ци ју твр де ћи: 
„Вре ме по ста је људ ско вре ме у оној ме ри у ко јој је ор га ни зо ва но 
на при по ве дач ки на чин.” Њи ма су уве ли ко под ву че ни про це си 
„фик ци о на ли за ци је исто ри је” и „исто ри за ци је при че”. Ин кор по
ри ра ње Ла ли ће вог дје ла у исто риј ски по ре дак ве о ма је сло жен про
цес, јер он за хтје ва не са мо пред зна ње и зна ње не го и ин ту и ци ју, да 
би ана ли ти чар мо гао да са оп шти низ за кљу ча ка и прет по став ки.

Слич на је си ту а ци ја и са дру штве ним по рет ком, јер чо вјек је 
исто вре ме но и при род но и дру штве но би ће. Ла лић је књи жев но 
фор ми ра ње за по чео у дру гој фа зи раз во ја со ци јал не ли те ра ту ре 

из да њу дје ла)”, об ја вље ној у већ по ме ну тој књи зи Пи са ње као суд би на (По е ти ка 
Ми ха и ла Ла ли ћа), 177–198. Пр ва ре дак ци ја ру ко пи са има ла је 612 дак ти ло граф
ских стра ни ца, а дру га 598. У њој је пи сац на кнад но пре цр тао још 46 стра ни ца 
тек ста, а не што доц ни је још 38, што укуп но чи ни 84 стра ни це. Пи сац је, очи глед
но, мно го ви ше ин тер ве ни сао у дру гој не го у пр вој по ло ви ни књи ге (три пу та 
ви ше). У штам па ној ве р зи ји (Но ви Сад 1992) књи га са др жи 452 стра ни це.
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(1932–1941). Она се раз ви ја као ле ви чар ска (на пред на), али и као 
ан ти фа ши стич ка ли те ра ту ра, ко ја је у пр вој фа зи еви дент но бо
ло ва ла од те мат ске, је зич ке и стил ске мо но хро ми је и мо но то ни је. 
Та кво по е тич ко и есте тич ко опре де ље ње до при ни је ло је ства ра њу 
кли шеа, о че му смо ви ше пи са ли у сту ди ји „Од нос исто ри је, ствар
но сти и умјет но сти у те тра ло ги ја ма ро ма на по све ће ним Ве ли ком 
ра ту (Ти хи Дон – Рат на сре ћа – Вре ме смр ти)”, 2016. Већ при овла
шном ком па ри ра њу Шо ло хо вље ве и Ла ли ће ве ви зи је сви је та и зби
ва ња у ње му по ста је ја сно ко ли ко је Шо ло хо вље ва ра зно вр сни ја, 
бо га ти ја и то ле рант ни ја у од но су на дру гу, тј. ко ли ко пр ву сли ку 
ка рак те ри ше „пу ни на жи во та”.11 

При ли ком свр ста ва ња Ла ли ће вог дје ла у кул тур ни по ре дак 
ја сно се по ка зу је раз ли ка из ме ђу пр ве и дру ге фа зе ства ра лач ке 
ме та мор фо зе. У те тра ло ги ји Рат на сре ћа (1973–1985) уки нут је 
ве ли ки број прет ход них ства ра лач ких огра ни че ња. Тран сфор ма
ци ја еп ског су бјек та Ла да Тaјовића у Пе ја Вуч ко ва Гру јо ви ћа, а 
ово га у Хо та Хо та ше ви ћа, уве ли ко је од го ва ра ла ши ре њу окви ра 
и по е ти ке вре ме на и по е ти ке про сто ра (еп ски ју нак се са да кре ће 
ши ро ким про сто ром Бал ка на, а не са мо сје вер не Цр не Го ре). Умје сто 
ре ги о нал не, пи сац је чи та о цу са да по ну дио уни вер зал ну сли ку сви
је та. Еп ски су бјек ти се са да тран сфор ми шу на ви ше на чи на, од 
ко јих су до ми нант ни про це си екс те ри о ри за ци је и ин тер и о ри за
ци је у ро ма ни ма. 

За сврставањe Ла ли ће вог дје ла у умјет нич ки по ре дак пре суд
на је тре ћа фа за раз во ја (1985–1992), у ко јој је до ми нант на ау то кри
ти ка ре во лу ци је. Ме то дом пре и спи ти ва ња и кри ти ке свих до та
да шњих ври јед но сти ба ви се у свих де сет дје ла: Сâм со бом (1988), 
Пре ла зни пе ри од (Днев ник по сма тра ча), 1988, Пру том по во ди 
(1992), Да ни мр жње (1984), По ра же ни (1989), Од лу чан чо вјек (1990), 
Та ма ра (1992), Опра шта ња ни је би ло (1995), ау то би о гра фи ја Epi
sto lae se ni les (Ста рач ке по сла ни це) (1995), и књи га раз го во ра Пи
па ви по сао спи са те ља (1997).12

11 Пи шу ћи о од но су исто ри је и књи жев но сти, Че слав Ми лош је за би ље жио: 
„Шан се књи жев но сти да ис тра је ни су пре ве ли ке ни пре ма ле. Али, ако шан си 
има, оне су, пре све га, у то ме да пам ти и за пи су је де та ље ко је ће исто ри ја из о
ста ви ти и од ба ци ти. То зна чи да је књи жев ност оно дру го ли це исто ри је.”

12 Ви дје ти ис црп ну, пер со нал ну и ано та тив ну Биоби бли о гра фи ју Ми ха
и ла Ла ли ћа, чи ји су ау то ри На да Дра шко вић, Пе тар Кри во ка пић и До бри ло 
Ара ни то вић (Фа кул тет за цр но гор ски је зик и књи жев ност – Ма ти ца цр но гор ска, 
Це ти ње 2014, 1105). Она са др жи 6641 би бли о граф ску је ди ни цу.

 Нај ви ше па жње Ла ли ће вом ства ра ла штву по све ти ла је Цр но гор ска ака
де ми ја на у ка и умјет но сти у Под го ри ци из да ју ћи збор ни ке ра до ва: Ми ха и лу 
Ла ли ћу у по част (1984), Ми ха и ло Ла лић (1985), Ла ли ће ви су сре ти (2008), Зло 
као књи жев на те ма (2010) и Ми ха и ло Ла лић – сто го ди на од ро ђе ња (1914–2014), 
2015, као и мо но гра фи ју Та тја не Бе ча но вић По е ти ка Ла ли ће ве три ло ги је (2006) 
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У пост хум ном пе ри о ду (1993–2013) до шло је до об ја вљи ва ња 
ни за при ло га ко ји при па да ју ан ти ла ли ћо ло ги ји. При мјед бе ко је 
ова вр ста кри ти ча ра упу ћу је Ла ли ћу и ње го вом дје лу ви ше се од
но се на спо ља шњи при ступ и ван ли те рар не окол но сти, од ко јих 
се јед на од но си на то да је пи сац био ми ље ник вла сти, да ње го во 
дје ло не са др жи истин ске ври јед но сти, те да је, пре ма то ме пре ци
је ње но, због че га је у из вје сном пе ри о ду, прин цип не га тив не пре
вла дао прин цип афир ма тив не кри ти ке. По не пи са ном пра ви лу, а 
у скла ду са при ро дом умјет нич ког дје ла, ко је је, ван сва ке сум ње, 
ри јет ко и у на ци о нал ној и у над на ци о нал ној књи жев но сти, ау тен
тич на дје ла су се, у ду гом лу ку од на род ног ства ра ла штва, пре ко 
Ње го ша до Ла ли ћа, бра ни ла соп стве ном ау тен тич но шћу и по ја
ча ном дје лат но шћу ла ли ћо ло га, што је по но во до ве ло до пре вла сти 
ла ли ћо ло ги је над ан ти ла ли ћо ло ги јом (об ја вљи ва њем мо но гра фи
ја, књи га сту ди ја и огле да, од бра ном ма ги стар ских и док тор ских 
ди сер та ци ја, ор га ни зо ва њем на уч них ску по ва и пред ста вља њем 
дје ла).

На при мје ру је до ка за но ста но ви ште М. М. Бах ти на, С. С. 
Аве рин це ва и К. Ги ље на да је „во ља дје ла” у све му су пер и ор ни ја 
од „во ље ау то ра” и „во ље кри ти ча ра”. За хва љу ју ћи от кри ва њу „но
вих исти на” и по ти ски ва њу но во вје ков них ми сти фи ка ци ја, о пи сцу 
и дје лу се са да из го ва ра ју објек тив не и на уч но за сно ва не исти не, 
од ко јих је јед ну из ре као Но во Ву ко вић, са нај ду бљим увје ре њем 
и без ика квих огра да:

Пи сац ко ји је на сли као ли це јед не ре во лу ци је осје ћао је да 
мо ра ухва ти ти цје ли ну и по ка за ти ње но на лич је. У про тив ном, мо
гло би му се при го во ри ти да под сје ћа на упор ног по сма тра ча ноћ ног 
не ба, на ком се уви јек ви ди са мо сви је тла стра на мје се ца. Мо рао 
је, да кле, да ура ди оно што је ура дио и се бе и ра ди исти не.

Ла лић као пи сац „ве ли ке суд би не”, ка ко је Ан дрић твр дио за 
Ма на, сво је ви ше стра не да ро ви то сти по ка зао је три ло ги јом Зло 
про ље ће, Хај ка и Ле леј ска го ра у пр вој фа зи, по том те тра ло ги јом 
ро ма на Рат на сре ћа у дру гој фа зи, као и књи га ма ме мо ар скоме
ди та тив не про зе Пре ла зни пе ри од (Днев ник по сма тра ча) и Пру том 
по во ди, од но сно књи гом при по вје дач ке про зе – Опра шта ња није 
би ло, пост хум но об ја вље ном (1995), ко ју је зна лач ки и бла го вре
ме но при ре дио Бран ко По по вић, у тре ћој фа зи. Про цес на ста ја ња 

и књи гу сту ди ја и огле да Ра до ми ра В. Ива но ви ћа Ства ра лач ки узо ри и иза зо ви 
(Ње гош. Ан дрић. Ла лић) (2015). Ви дје ти још и збор ник ра до ва Жи вот и дје ло 
Ми ха и ла Ла ли ћа (2015) и те мат ски број ник шић ког ча со пи са Ри јеч (Но ва се ри ја, 
бр. 11, 2014).
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ау тен тич ног дје ла, од но сно про цес пре ра ста ња до ку мен та у мо
ну мент, ве о ма пре ци зно де фи ни ше сâм пи сац као пи сац „ве ли ке 
суд би не”:

Са вре ме ни ре а ли зам, чи јим се при пад ни ком сма трам, пре ва
зи шао је огра ни че но сти со ци ја ли стич ког ре а ли зма, с јед не, и мо дер
ни зма, с дру ге стра не, и ба зи ра се на са вре ме ним схва та њи ма сви
је та и чо вје ка у ње му. Као што је ма са са мо је дан од об ли ка ма те ри је, 
као што је ме ха нич ко кре та ње са мо је дан од мно гих об ли ка кре тања 
ма те ри је, та ко је и ви дљи ва ствар ност са мо дио ре ал но сти у ко јој 
жи ви мо, та ко да су ра зум и ра ци о нал но убје ђе ње дио по кре тач ких 
сна га чо вје ка и људ ства. Као што ма те ри ја зра чи још не ви дљи вим 
и не са знај ним пу те ви ма, та ко људ ска фан та зи ја и под сви јест сво јим 
ви ју га вим пу те ви ма рас па љу ју же ље и стра сти, до во де до кон флик
та у лич но сти и ме ђу лич но сти ма, не кад раз би ја ју оно што је би ло 
мо но лит но, не кад спа ја ју оно што је из гле да ло за у ви јек одво је но, 
фор ми ра ју ћи бес крај но ша ре ни ло људ ских ка рак те ра и по на ша ња, 
без број ни јан си из ме ђу хе рој ства и из дај ства. Та ма шта и под сви
јест с еле мен ти ма ко шмар ног, фан та стич ног, сом нам бул ног и ха лу
ци нант ног, стра сти с раз ли чи тим сте пе ни ца ма его и стич ног и ра зним 
сте га ма мо рал ног – све су то по ја ве ре ал но сти. Ти ко шма ри, мо ре, 
сум ње и ха лу ци на ци је не по ти чу из не ког дру гог сви је та, из не ке 
дру ге ре ал но сти или над ре ал но сти, ни ти су по сла те од не ког па ко
сног бо га с оне стра не – то су са мо друк чи ји и ра зу мом нео б у зда ни 
од бље сци ре ал но сти у ко јој жи ви мо и бо ри мо се, то су са мо друк
чи ји свје до ци те шке бор бе у ко јој шкр гу ће чо вје чан ство тру де ћи 
се да иза ђе из ца р ства ну жно сти у цар ство сло бо де.13

Као из ра зи ти по ли граф или по ли хи сто рик и пи сац ра до зна
лог ду ха за све сфе ре ду хов не и ма те ри јал не кул ту ре, Ла лић је из 
грч ке есте ти ке пре у зео и функ ци о нал но при мје њи вао три по зна
та про це са: про цес си нер ги је (исто вре ме не упо тре бе раз ли чи тих 

13 У сље де ћем па су су Ла лић ну ди чи та о цу су ми ра на ис ку ства, са зна ња 
и уми је ћа, су бјек тив на и ин тер су бјек тив на:

„Ли те ра ту ра је је дан об лик син те зе сви је сти јед ног вре ме на. У ту син те зу 
ула зе сва са зна ња етич ка, по ли тич ка, фи ло зоф ска. Ми слим да та син те за – нека 
есен ци ја кул ту ре да тог пе ри о да, на свој по се бан на чин ути че на до ста ши рок 
круг ак тив них љу ди вре ме на и да се кроз не зна не ка пи ла ре про би ја до нај ши рих 
ма са, те у од ре ђе ном вре ме ну по кре ће љу де, по кре та њем ко је је обич но на пре
дак. И обрат но, по све му из гле да да ли те ра ту ра сво је по кре тач ке сна ге та јан стве
ном мре жом ка пи ла ра цр пе из ши ро ких на род них сло је ва, из њи хо вих же ља, 
на да, ма шта ња. Но кад пи сац пре ра ди све те же ље, на де и ма шта ња на род них 
ма са, он од њих пра ви ору ђе ко је да ле ко ефи ка сни је деј ству је на те ма се и на 
њи хо во по том ство” (Пи па ви по сао спи са те ља, 20–21).
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вр ста ства ра лач ке енер ги је), про цес епи фа ни је (ни зо ве из не над них 
от кри ћа и по ја ва) и про цес ен те ле хи је (не пре кид не ра ди но сти 
ду ха, ко ја се пр вен стве но од но си на от кла ња ње „све га бес циљ ног” 
у умјет но сти и на у ци). Но ви исто ри ча ри иде ја су са гла сни у ми шље
њу, по др жа ва ју ћи ста но ви шта У. Ека, да си нер ги ја слу жи про це су 
де фи ни са ња лу ка in ten tio auc to ris, да епи фа ни ја слу жи про це су 
де фи ни са ња лу ка in ten tio ope ris, а да ен те ле хи ја слу жи за де фи
ни са ње про це са in ten tio lec to ris. О тој про бле ма ти ци пи са ли смо 
ви ше у сту ди ји „Све зна ју ћи при по вје дач као пре тен дент зна ња о 
по сто је ћим и ла тент ним вред но сти ма ро ма на (Нул ти број)”, 2016. 
Ка да је у пи та њу тре ћа вр ста ин тен ци о нал ног лу ка (in ten tio lec to ris), 
све срд но смо при хва ти ли сље де ће Еко во ста но ви ште: „Али у при чи 
се увек на ла зи чи та лац и он је глав ни са сто јак не са мо на ра тив ног 
по ступ ка, не го и са ме при че” (Та јан стве ни пла мен кра љи це Ло а не, 
2004, стр. 7).14 

* * *

Све до са да ре че но о од но су ау то ра, дје ла и чи та о ца са др жа но 
је у рас пра ви о иде ал ном чи та о цу, у ко ји су пси хо ло зи ства ра ња 
убра ја ли сље де ће ти по ве: прет по ста вље ни чи та лац (Вол фганг 
Изер), узор ни чи та лац (Ум бер то Еко), строг чи та лац (Те ри Иглтон), 
овла шће ни чи та лац (Ми о драг Ра до вић), фик тив ни чи та лац, иде
ал ни чи та лац, вир ту ел ни чи та лац, ме та чи та лац и мно ги дру ги. 
Њи хов удио у кон сти ту и са њу ври јед но сних мје ри ла иде до тле да 
се они (као „чи та о ци са олов ком у ру ци”) про гла ша ва ју саства ра
о ци ма (коау то ри ма), на ро чи то код оних пи са ца и кри ти ча ра ко ји 
су ин те лек ту ал но, кре а тив но и ин ту и тив но бли ски јед ни дру ги ма. 
Они по ка зу ју мак си ма лан сте пен са жи вља ва ња и ужи вља ва ња у 
дје ло (Einfühlung). Има ју ћи у ви ду сву ту га му зби ва ња, а као ра
ди кал ни про тив ник те о ри је спон та но сти на ста ја ња књи жев них 
дје ла, од но сно као за ступ ник иде је да се у дје лу мо ра ин тер ве ни
са ти на кнад но (у од но су на апри ор но, син хро но и апо сте ри ор но), 
Ми ха и ло Ла лић је ла кон ски, а у су шти ни ве о ма пре ци зно и тач но 
за сво дио сва сво ја ста но ви шта по све ће на фи ло зо фи ји и пси хо ло
ги ји ства ра ња на сље де ћи на чин:

14 О га ми сло же них есте тич ких, по е тич ких и кри тич ких те ма, про бле ма 
и апо ре ма, ка ко у при ми је ње ној та ко и у те о риј ској рав ни ана ли зе, пи са ли смo 
у мо но гра фи ја ма: Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на (Змај, Но ви Сад 2007), Ана
гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та Ека (ЦА НУ, Под го ри ца 2009), Ла
ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са (ЦА НУ, Под го ри ца 
2011) и Сно ви и суд би не у на ра тив ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва (ЦА НУ, Под
го ри ца 2013).
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У обла сти умјет но сти не ма ни чег
што би би ло до вољ но до бро да се
на ње му трај но оп ста не (...).
Углав ном, све што се об ја ви са мо је
под но шљив об лик не са вр шен ства.

Др Ра до мир В. Ива но вић
Про фе сор уни вер зи те та у пен зи ји
Но ви Бе о град
ana ze ce vic @gmail.com 




