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Е С Е Ј И

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

ПОЛЕМИКАКАОСПАСОДЗАБОРАВА

(По ле мич ки да ро ви Мар ка Ми ља но ва) 
По во дом 120год шњи це пи шче ве смр ти (1901‒2021)

„Реч је мост из гра ђен из ме ђу ме не
и дру гог. Ако се он јед ним кра ком осла ња

на ме не, он да се дру гим кра ком осла ња
на са бе сед ни ка. Реч је за јед нич ка те ри то ри ја

из ме ђу го вор ни ка и са го вор ни ка.”

М. М. Бах тин 

СА ЖЕ ТАК: У те о риј ској рав ни рас пра ве о од но су ди ја три бе 
као ди ја ло га са не по зна тим опо нен том („По сла ни ца че стит ко ви ћу 
и одо бри ко ви ћу”) и не и ко са као ди ја ло га са по зна тим опо нен том 
(„По сла ни ца кња зу Ни ко ли”) ау тор се ба вио ни зом те ма, про бле ма 
и апо ре ма ко је при па да ју сфе ри есте ти ке, по е ти ке и кри ти ке. У 
при ми је ње ној рав ни основ ну па жњу ау тор је по све тио три ма на
ра то ло шким и ге но ло шким од ред ни ца ма: по ле ми ци, ди ја три би и 
не и ко су.

Сту ди ја „По ле ми ка као спас од за бо ра ва (По ле мич ки да ро ви 
Мар ка Ми ља но ва)” је по ди је ље на на че ти ри ди је ла: „Увод на раз
ма тра ња” по све ће на су исто ри ја ту на ве де них вр ста и жан ро ва, 
„Ди ја три ба као вид „про ход но сти жан ро ва” про це су „хи бри ди за
ци је жан ро ва”, „Не и кос као вид ор ке стра ци је ау тор ских ин тен ци ја” 
„пе да ли за ци ји те ме”, док су „Би ље шка ма” об у хва ће ни из во ри, грађа 
и ли те ра ту ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ле ми ка, ди ја три ба, не и кос, ди ја лог, сце на, 
прет по став ка, ин тен ци ја, по сту пак, вред но ва ње
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УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

У ви ше де це ниј ској афир ма ци ји зна чај ног и жан ров ски ра зно
вр сног дје ла Мар ка Ми ља но ва (1981‒2021) на сто ја ли смо да у 
окви ри ма ре ла циј ске те о ри је ово дје ло ана ли зи ра мо у кон тек сту 
три ду хов не ди сци пли не, као три об ли ка мо де ло ва ња ствар но сти: 
есте ти ци, по е ти ци и ети ци, док смо у кон тек сту суп стан ци јал не 
те о ри је на сто ја ли да на ра то ло шки и ге но ло шки што пре ци зни је 
де фи ни ше мо три сре ди шне од ред ни це: по ле ми ку, ди ја три бу и 
не и кос.1 Ши ре ћи и про ду бљу ју ћи на уч на ин те ре со ва ња, ус пут но 
смо ана ли зи ра ли и дру ге срод не или ра зно род не од ред ни це, као 
што су: ре то рич ки об ли ци, вр сте епи сто ло гра фи је и ау тор ски ко
мен та ри. При то ме смо че сто ука зи ва ли на „ме ђу жан ров ску про
ход ност” вр ста и жан ро ва, под вр ста и под жан ро ва, би ло да је ри јеч 
о на ци о нал ном би ло о над на ци о нал ном кон тек сту.2

У прет ход но об ја вље ним при ло зи ма ди ја три бу смо де фи ни
са ли као по ле ми чар ски ин то ни ра ну ра спру плу тар хов ског ти па са 
не по зна тим опо нен том, док смо не и кос де фи ни са ли као по ле мич
ки ин то ни ра ну ра спру ели ја нов ског ти па са по зна тим опо нен том. 
Ди ја три бу ре пре зен ту је нај у спје ли је По по ви ће во дје ло „По сла ни ца 
че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу” (1899), а не и кос ри јет ко ко мен та ри
са на „По сла ни ца кња зу Ни ко ли” (1901), дик ти ра на на са мрт нич
кој по сте љи у Хер цег Но вом, 26. ја ну а ра 1901. го ди не, што је чи ни 
ама нет ним тек стом. Све до 2017. ова по сла ни ца је тре ти ра на као 
пи смо.3

1 На не ка од на ве де них гло бал них опре дје ље ња ука за ли смо из бо ром 
ком по зи ци о не схе ме мо но гра фи је – По е ти ка и ети ка Мар ка Ми ља но ва (За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства – „Ме де он”, Под го ри ца, 458). Она је по ди јеље
на на че ти ри ди је ла: „По е ти ку” (стр. 9‒241), „Ети ку” (стр. 245‒351), „Кри ти ку” 
(стр. 353‒431) и „При ло ге” (стр. 433‒458).

На кон мо но гра фи је об ја ви ли смо још и оглед „Сва ко при ча ње има сво је 
за ко не” (Ком па ра тив но про у ча ва ње При ча ња Ву ка Дој че ви ћа и При мје ра чој
ства и ју на штва), у збор ни ку ра до ва „Бо ка”, Хер цег Но ви, бр. 39, 2019, стр. 
27‒37, и при пре ми ли сту ди ју за штам пу „Зу ко ви ћев до при нос про у ча ва њу ври
јед но сти дје ла Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа”, ко ји ће би ти об ја вљен у Спо ме ни ци 
Љу бо ми ра Зу ко ви ћа (АНУРС, Ба ња Лу ка).

2 Спо ме ну ће мо са мо три при ло га. Пр ви је об ја вљен у књи зи Мар ко Ми
ља нов (Би је ло По ље – Но ви Сад, књ. 3, 2003) – „Ди ја три ба као жан ров ска ино
ва ци ја” (стр. 218‒252), а дру ги и тре ћи у књи зи Ства ра ње и са зна ње („Змај”, 
Но ви Сад, 2006) – „По ле мич ки на гон Вла да на Де сни це” (стр. 9‒26) и „По ле ми
ка као вид кри ста ли за ци је књи жев не кри ти ке (о Шан ти ће вом дје лу и да ру)”. 
Та да смо пред ло жи ли ви ше по ле мич ких жан ро ва: ди рект ну по ле ми ку (Б. По
по вић – М. Цар), про ду же ну по ле ми ку (В. Ста јић – В. Ћо ро вић) и ау то по ле ми
ку, сми ре ну и од ло же ну по ле ми ку (И. Се ку лић – П. Сли јеп че вић), стр. 161‒187. 

3 Обје по сла ни це ци ти ра не су пре ма из да њу Цје ло куп них дје ла у се дам 
књи га (Фонд „Мар ко Ми ља нов”, Под го ри ца, 2017, стр. 137‒202 и 203‒220 Књи
ге пр ве). При ре ди ла Рај ка Глу ши ца, ко ја је на пи са ла ин струк тив ни „Пред го вор” 
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Као не ми нов ну пред рад њу тре ба ло је ана ли зи ра ти од нос из
вор ни це и из ве де ни це, јер је ова по сла ни ца пи са на у дви је ме ђу
соб не раз ли чи те вер зи је, уз на по ме ну да ју је пр ви при ре ђи вач 
Љу бо мир Ко ва че вић из о ста вио из исто риј скокњи жев не хро ни ке 
Пле ме Ку чи у на род ној при чи и пје сми (Бе о град, 1904) због мо гу ћих 
ме ђу ди на стич ких спо ро ва. Због то га што ана ли зи ра на рас пра ва 
пред ста вља об у хват но, иза зов но и ре пре зен та тив но дје ло, она је 
у по сљед ње три де це ни је (1990‒2020) ана ли зи ра на као по себ но из
да ње, уз на по ме ну да смо Ча ђе но ви ћев на слов – „Дио ру ко пи са ко ји 
ни је об ја вљен”, због то га што је по зајм љен из не у трал не лек си ке, 
за ми је ни ли ак тив ним, при мје ре ним и иза зов ним – „По сла ни ца 
че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу”, ко ји смо пре у зе ли из По по ви ће вог 
тек ста:

Је во, мој че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу, ка ко не одо бра ва ју 
Тур ци сво ме ца ру кâ ти тво ме кња зу што одо бра јеш. За то и за слу
жу јеш име одо бри ко ви ћа. Но, ти ни је си са прт за цар ство кâ Тур ци, 
но си и с ма њи јем сре ћан, да по фа лиш и да те по фа ле, а за дру го ти 
ни је ита ња. Али те Тур ци ра дит за оно чем те бе ка Ср би ну ни је 
исти на. Но, ја оја ђен да ле ко крај тур ско га го во ра у оно ври је ме да 
ја не мам сна ге у мо је пе ро да га из ја сним, но са мо ма ло од њи но га 
го во ра и за бу не, као тр че ћи, да ти по ме нем (Књи га 1, стр. 144‒145).4

Сло же ност де фи ни ци ја ге но ло шких од ред ни ца уве ли ко је 
под стак ну та те о риј ским ста но ви штем да оне не под но се де фи ни
ци је и да рас пра ва о њи ма че шће за му ћу је на ше пред ста ве о њи ма 
но што по ма же њи хо вом раз би стра ва њу, ка ко би ре као В. Де сни ца. 
Је жи Шнај дер, као вр стан по зна ва лац те ма ти ке и про бле ма ти ке о 
ко јој је ри јеч, у Реч ни ку књи жев них ро до ва и вр ста (2015) твр ди 
да по јам ди ја три ба по ти че из грч ке књи жев но сти, и да га је у сва
ко днев ну упо тре бу увео Х. Узе нер у дје лу Epi cu rea (1887). О то ме 

(13‒31). Она је ода бра ла пет по сла ни ца: „По сла ни ца Ле ки Ива на ју” (1870), ду го 
оспо ра ва ну „По сла ни цу сер да ру Јо лу Пи ле ти ћу” (1883), „По сла ни цу Пе ку Па
вло ви ћу” (1882‒1885), „По сла ни цу че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу” (1899) и „По
сла ни цу кња зу Ни ко ли” (1901). Овим из да њем ау тор ка је де фи ни тив но одво ји ла 
пи сма од по сла ни ца. Као ре пре зен та тив но пи смо из дво ји ла је „Пи смо Ла за ру 
Со чи ци” (на пи са но 16. II 1882. го ди не).

4 О „По сла ни ци че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу”, док је још би ла у ру ко
пи су, пи са ли су са мо Ј. Ча ђе но вић и Љ. Зу ко вић, при ре ђи ва чи По по ви ће вих 
Са бра них дје ла (Кри тич ко из да ње) у дви је во лу ми но зне књи ге (ЦА НУ, Ти то
град, 1989‒1990), што ау то ри ма слу жи на част. Нај у спје ли ји при лог ове вр сте 
пред ста вља сту ди ја С. Ка ле зи ћа „Мар ка Ми ља но ва рас пра ва о исто ри ји”, пр ви 
пут об ја вље на у збор ни ку ра до ва Жи вот и дје ло Мар ка Ми ља но ва (Ти то град, 
1992, стр. 156‒169), пр вом од шест збор ни ка ко ји су из ла зи ли под исто и ме ним 
на зи вом – Да ни Мар ка Ми ља но ва (I‒VI), 1992‒1998.
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за ни мљи во пи ше и К. Мин шер, твр де ћи да га је ве о ма те шко одво
ји ти од дру гих, срод них вр ста (pa ri e ge ze, на при мјер), да во ди 
по ри је кло од Пла то но вих ди ја ло га итд. Екс пан зи ју ди ја три бе 
Шнај дер ту ма чи про це сом де мо кра ти за ци је умјет но сти: „Кул тур
на и дру штве на осно ва d.(ija tri be) из гле да ова ко: фи ло зо фи ја ко ја 
се у Пла то но вим и Ари сто те ло вим де ли ма, углав ном, обра ћа ла 
обра зо ва ној дру штве ној ели ти, свом у том вре ме ну глав ном кон
зу мен ту, у хе лен ској епо си до би ја де мо крат ски ка рак тер, и то у 
ве ли кој ме ри. На ро чи то је сто ич ка про па ган да би ла усме ре на на 
ма се” (Књи га пр ва, стр. 262).

Ука зи ва ње на не ке од ре но ми ра них ства ра ла ца и ми сли ла ца, 
грч ке и рим ске књи жев но сти, ни је слу чај но, јер је по зна то По по
ви ће во ин те ре со ва ње за њих. На то смо по пр ви пут ука за ли у 
бе сје ди „Во ђе ње ду ше ри је чи ма (Мо рал на за вје шта ња Мар ка Ми
ља но ва)”, одр жа ној на Ме ду ну 6. ма ја 1998. По по вић с раз ло гом 
по ми ње дје ла Со ло на, Де мо сте на, Со кра та и Ари сти да, по себ но 
мје сто обез бе див ши за Плу тар хо ве Мо рал не спи се и Упо ред ни 
жи во то пис (Vi tae pa ra le le). Оскуд но обра зо ва ње По по вић је на до
мје шта вао но вим са зна њи ма и ис ку стви ма на ри јет ким, али зна чај
ним пу то ва њи ма по Ја дра ну, Ита ли ји, Ау стро у гар ској, Ср би ји и 
Хр ват ској. Сво ја зна ња че сто је упот пу ња вао су сре ти ма са зна чај ним 
ју жно сло вен ским по ли ти ча ри ма, ди пло ма та ма, на уч ни ци ма и 
умјет ни ци ма (Си мом Ма та ву љем, Ла зом Ко сти ћем, Јо ва ном Па
чу ом, Ми ла ном Ђ. Ми ли ће ви ћем, Вал та за ром Бо ги ши ћем, Лу ком 
Зо ре ом, Све то за ром Ми ле ти ћем, Љу бо ми ром Не на до ви ћем, Јо се фом 
Хо ле че ком, кња зом Ни ко лом, кра љем Алек сан дром Обре но ви ћем, 
Га вром Ву ко ви ћем, То мом П. Ора ов цем, Љу бо ми ром Ко ва че ви ћем, 
Ми ха и лом Вук че ви ћем, Ла за ром То ма но ви ћем, П. А. Ро вин ским, 
Ила ри о ном Ру вар цем, Ар сом Па је ви ћем и мно гим дру гим).5

5 По по ви ћев шти ће ник и пи сар, Бла жо Ра до шев По по вић, у сво јим успо
ме на ма оста вио је трај но свје до чан ство о вој во ди ној би бли о те ци, ко ју је и сâм 
ко ри стио. Го ди не 1900. је на пи сао:

„У сво јој књи жни ци на Ме ду ну имао је Плу тар хо ве ’Жи во то пи се зна ме
ни тих љу ди’, у срп ском пре во ду, а штам па не ста рим пра во пи сом пре Ву ко вог, 
и је дан пут ка да сам био код ње га, исте го ди не, да де ми исту књи гу и на ре ди ми 
да чи там. Ка ко се он да у основ ној шко ли уча ше цр кве но сло вен ско чи та ње, то 
сам ја ка кота ко чи тао, али он знат но бо ље од ме не. Та књи га бе ше ве ли ког 
фор ма та, на ру та вој хар ти ји штам па на, а ли сто ви од си ли не упо тре бе по жу те
ли и ма сни. На жа лост, од це ле ње го ве би бли о те ке са да не ма ни тра га.”

По твр ду ово ме што је за пи сао Б. Р. По по вић на шли смо у књи зи Ми ло ша 
Н. Ђу ри ћа – Исто ри ја хе лен ске књи жев но сти, дру го из да ње, Бе о град, 1972. 
На стр. 733 ау тор је за пи сао:

„Угле да ју ћи се на Плу тар ха, а по Блан ша ру и Ши ле ру, Јеф ти ми је Ива но
вић, па рох кар ло вач ки (1773‒1849) из дао је под на сло вом Но ви Плу тарх че ти ри 
књи ге жи во то пи са зна ме ни тих љу ди свих на ро да од нај ста ри јих вре ме на па до 
ње го ва вре ме на, до дав ши им жи во то пи се Не ма ње, Св. Са ве, Ду ша на Сил но га, 
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С об зи ром на то је „По сла ни ца че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу” 
би ла скрај ну та од на уч не и ку тур не јав но сти го то во пу них де вет 
де це ни ја (1899‒1989), ла ко је утвр ди ти да је упра во сто га у њој са
чу ва но нај ви ше ау тен тич них ства ра лач ких ка рак те ри сти ка, на шта 
је ме ђу пр ви ма скре нуо па жњу Сло бо дан Ка ле зић у за ни мљи во кон
ци пи ра ној сту ди ји „Мар ка Ми ља но ва рас пра ва о исто ри ји”, ко ја 
до да нас не гу би ни шта на ак ту ел но сти. О то ме Ка ле зић пи ше:

У тек сту ко ји је пред мет ово га ра да, Мар ко Ми ља нов је по
ку шао да оства ри ин те грал но ви ђе ње про блем ских по ја ва но ви је 
срп ске про шло сти, на јед ној, и фи ло зоф ску про бле ма ти за ци ју ње
них ан тро по ло шких им пул са, на дру гој стра ни. Ма да с по чет ка 
за ми шље на као до пу на не че га већ на пи са ног, по ле ми ка је пре ра сла 
у рас пра ву, а об ја шње ње по је ди нач не по ја ве у утвр ђи ва ње оп штих 
за ко но мјер но сти дру штве ног жи во та и раз вит ка. Пи сан у „не мо ћи 
и не у мје шти ни” – ка ко је то ис та као сâм По по вић – овај текст је 
остао за пра во и не до вр шен, па је вје ро ват но у тој чи ње ни ци са др
жан и глав ни раз лог ње го ве ду ге ру ко пи сне по ти сну то сти (Књ. 6, 
стр. 416).

ДИ ЈА ТРИ БА КАО ВИД „ПРО ХОД НО СТИ ЖАН РО ВА”
(„По сла ни ца че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу”)

По зна ти и при зна ти сла ви ста, лин гви ста, лек си ко лог, па ле о
сла вист, исто ри чар сло вен ских је зи ка, по зна ва лац срп ског је зи ка 
и члан де се так европ ских ака де ми ја на у ка, ме ђу ко ји ма и Срп ске 
и Цр но гор ске ака де ми је на у ка, Ни ки та Иљич Тол стој, пра у нук 
Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја, у сво јој бе сје ди „Мар ко Ми ља нов и 
ње го ви При мје ри чој ства и ју на штва”, про чи та ној на Ме ду ну, 8. 
ма ја 1996. го ди не, за пи сао је јед но ве о ма ла ска во ми шље ње: „Оту
да, с вре ме на на ври је ме, Мар ко Ми ља нов из ла зи пред нас као не ки 
спон та ни бе за зле ни тол сто је вац, ко ји се од ри че про ти вље њу злу 
– злом, и по зи ва на су прот ста вља ње злу – до бром, до бром жи во
твор ним и да ре жљи вим, из да шним”. По твр ду ла ска вог ми шље ња 
о М. М. По по ви ћу као „спон та ном и бе за зле ном цр но гор ском тол
сто јев цу” про на шли смо у Днев ни ку (1895‒1899) Л. Н. Тол сто ја, у 
ко ме ре но ми ра ни ру ски пи сац за пи су је сље де ћу ми сао: „Есте тич ко 
и етич ко, то су два кра ка јед не по лу ге: уко ли ко по ста је ду жа и лак
ша јед на стра на, уто ли ко је кра ћа и те жа дру га стра на. Чим чо век 

Ка ра ђор ђа и Јо ва на Ра ји ћа (I‒1809, II‒1834, III и IV‒1840/1841). Тај збор ник са
вре ме ни ци су ве о ма ле по при ми ли, те је пи сац по ње му до био на ди мак Плу тарх. 
У пр вом де лу то га збор ни ка на ла зи се и Плу тар хов жи во то пис” (стр. 168‒173).
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из гу би сми сао за мо рал но, од мах по ста је нео бич но осе ћа јан за 
естет ско”. Ау тен ти чан ства ра лац и ми сли лац, по на шем ми шље њу, 
пре по зна је се по не пре кид ном одр жа ва њу рав но те же из ме ђу естет
ског, по ет ског и етич ког осје ћа ња, јер из ме ђу њих по ста је на гла
шен про цес ин тер ак ци је.

Рас пра вља ју ћи о раз во ју жан ро ва у пост хум но из да тој књи
зи Во просы ли те ра туры и эсте ти ки (Мо сква, 1975), М. М. Бах тин 
у рас пра ви „Сло во в ро ма не” (стр. 77‒233) де цид но се опре дје љу је 
за ди ја ло шку при ро ду је зи ка. У ра ни јој књи зи Марк си зам и фи лозо
фи ја (Мо сква, 1980) Бах тин, као да на ста вља ди ја лог са Л. Н. Тол
сто јем, за пи су је: „Реч је мост из гра ђен из ме ђу ме не и дру гог. Ако 
се он јед ним кра ком осла ња на ме не, он да се дру гим кра ком осла ња 
на са бе сед ни ка. Реч је за јед нич ка те ри то ри ја из ме ђу го вор ни ка и 
са го вор ни ка”. Ти ме се Бах тин иствре ме но су прот ста вио и ми шље
њу В. В. Ви но гра до ва, ко ји је у све му пред ност да вао мо но ло гу.6 

Уо ча ва ју ћи ве зе ко је спа ја ју ди ја три бу и хо ми ли ју, С. Аве рин
цев пра ти њи хов раз вој од ра но ви зан тиј ске књи жев но сти до кра
ја XIX ви је ка. Он ис ти че три „кључ на мо мен та”, од ко јих се пр ви 
од но си на по др жа ва ње жи вог гла са (26), што зна чи да се при по
вје дач ви ше обра ћа слу ша о цу не го чи та о цу; дру ги на ви дљи вост 
нео п ход ног ге ста (27), што зна чи да је слу ша лац „кон зу мент рас
пра ве”, а тре ћи на не по сред но при су ство при по ви је да ча (28), што 
свје до чи о при су ству сва три уче сни ка у на ста ја њу сва ке при че: 
при по вје да ча, слу ша о ца и препри по ви је ча.7

Слич но ми шље ње о ди ја три би, ње ном ра ђа њу, по сто ја њу и пре
по ро ду са оп шти ли су са вре ме ни на ра то ло зи и ге но ло зи. На то ука
зу ју књи жев ни исто ри ча ри по пут Ј. Ча ђе но ви ћа, ко ји у ко мен та ру 
„По сла ни це че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу”, тим по во дом пи ше:

Овај текст сма тра мо осо би то зна чај ним и због то га што је са
чу ван у ори ги нал ном вој во ди ном ру ко пи су, а осо би то због то га што 
је сво јом са др жи ном, ми сли ма и из ра зом ње гов нај о ри ги нал ни ји 

6 Ми сли мо на сту ди ју „Ди ја три ба као жан ров ска ино ва ци ја (При лог књи
жев ној ге но ло ги ји)”, об ја вљен у Под го ри ци, 2019. У њој је до вољ но па жње по
све ће но књи зи С. С. Аве ри це ва – Плу тарх и ан тич кая би о гра фия (к во про су о 
ме ста клас си ка жан ра в ис то рии жан ра), Мо сква, 1973. Та ко ђе, до ста је па жње 
по све ће но три ма про це си ма ко је је де фи ни сао М. М. Бах тин: „хи бри ди за ци ја 
кул ту ра”, „хи бри ди за ци ја је зи ка” и „хи бри ди за ци ја жан ро ва”.

7 Већ на сâмом по чет ку „По сла ни це” Мар ко Ми ља нов свје до чи о „при
су ству при по ви је да ча” и о „по ро ди ци при по ви је да ча”, обра ћа ју ћи се не по сред
но опо нен ту: „Да ти се при мак нем ми сли ма бли зу, па да ти брк у брк с то бом 
го во рим, али ва рам се, Бог зна оће мо ли се очи ма ви ђет, а мо же и да ће мо. Али 
би ло ка ко му дра го, но сад из да ље да збо ри мо” итд. (стр. 140). Оно што дје лу је 
као „мо ме нат из не на ђе ња” пред ста вља бо гат ство По по ви ће ве ма ште и је зич ке 
енер ги је (ег зи стен ци јал не, ин те лек ту ал не, емо тив не и ин ту и тив не).
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рад. Вој во да је овај рад на пи сао на ду шак, и то он да ка да је ри је шио 
да ни шта не пре ћу ти, ње го ва ми сао мно го то га ву че у исти мах, 
ње го во око при мје ћу је, ње го ва ду ша ду бо ко осје ћа, па су му сто га 
ре че ни це слич не пла нин ској бу ји ци ко ја, по не кад, по не се и ви ше 
не го што мо же осво ји ти. Али све у све му: ово је јед на ум на, ро до
љу би ва и на да све са мо свој на рас пра ва (Књи га пр ва, стр. 417).

Го то во на исти на чин су ову по сла ни цу де фи ни са ли Љ. Зу ко
вић и С. Ка ле зић у сту ди ји „Мар ка Ми ља но ва рас пра ва о исто ри ји”, 
уз на по ме ну да се у ње го вој ин тер пре та ци ји ви ше ра ди о „исто риј
ској ди ја три би” не го о „фи ло зоф ској” или „књи жев ној”, на че му 
ми ин си сти ра мо већ пу не три де це ни је. Слич на на шем ми шље њу 
је и де фи ни ци ја Рај ке Глу ши це, ко ја већ на по чет ку „Пред го во ра” 
(2017) пи ше:

По сла ни ца че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу нај о бим ни ја је и 
струк тур но сло же ни ја од оста лих, у њој се мо гу из дво ји ти и три 
основ не цје ли не: 1. по ле ми ка са од сут ним са го вор ни ком или дија
три ба; 2. при ча о дру гој по ха ри Ку ча и 3. пер цеп ци ја по ха ре Ку ча 
код са мих Ку ча, оних ко ји до ла зе у до дир са по чи ни о ци ма по ха ре 
(ар га ти) и оних ко ји не ма ју кон так те са њи ма или, бо ље ре ћи, ди
ја лог из ме ђу дви је гру пе Ку ча што у По сла ни цу уно си драм ске 
еле мен те. У окви ру ова три ди је ла по сто је ма ње сег мен ти раз ли
чи те те ма ти ке и ду жи не (Књи га 1, стр. 30).

У за кључ ку овог ди је ла сту ди је, као ин тер су бјек тив но ис ку
ство и са зна ње, по на шем ми шље њу, мо гу се усво ји ти три сље де ћа 
ста но ви шта:

1. Ко ри сте ћи ис ку ства и са зна ња свих пет по сла ни ца (Ле ки Ива
на ју, сер да ру Ј. Пи ле ти ћу, вој во ди П. Па вло ви ћу, Че стит ко ви
ћу и одо бри ко ви ћу и кња зу Ни ко ли), као и ис ку ства и са зна ња 
исто риј скокњи жев не хро ни ке Пле ме Ку чи у на род ној при чи 
и пје сми, ко ја им прет хо ди, По по вић је ко ри стио ре зул та те 
ко је пру жа ко лек тив на има ги на ци ја (у усме ној) и ре зул та те 
ко је ну ди ин ди ви ду ал на има ги на ци ја (у пи са ној књи жев но
сти). Пр ва вр ста има ги на ци је се раз ви ја у мо де лу па три јар
хал не/на ра тив не, а дру га вр ста у мо де лу гра ђан ске/скрип тив
не кул ту ре, да не спо ми ње мо мно го ши ре схва ће ну би нар ну 
опо зи ци ју ко ју пру жа Ис ток као аморф на и За пад као кри
стал на ци ви ли за ци ја.

2. Ре пре зен та тив на По по ви ће ва по сла ни ца при па да нај ве ћим 
ди је лом „етич кој ди ја три би” и „књи жев ној ди ја три би”, јер се 
на овом при мје ру по ка за ла одр жи вом по зна та за ко ни тост – да 
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је „во ља жан ра” пре суд ни ја од „во ље ау то ра”, о че му пи шу 
Бах тин, Аве рин цев и К. Ги љен. То прак тич но зна чи да не по
сто ји вр ста „чи сте ди ја три бе”, као што не по сто ји ни по тре ба 
за њом. На и ме, ми под „про ход но шћу жан ро ва” под ра зу ми
је ва мо још и по је ди не сег мен те про зе ко ји при па да ју дру гим 
вр ста ма и жан ро ви ма, драм ски кон ци пи ра не сце не и ди ја ло
ге, ау тор ске ко мен та ре, као и оне сег мен те ко ји по твр ђу ју 
би нар ну опо зи ци ју, а то је „до ка зи ва ње те зе” (што је до каз о 
до ми на ци ји „Плу тар хо ве ди ја три бе”) и „пе да ли за ци ја те ме” 
или „за ни мљи вог ка зи ва ња” (што је од ли ка „ели ја нов ске ди ја
три бе”: у сцен ски кон ци пи ра ном ди ја ло гу Ар га та и До мо стој
ца). Оне на не по сре до ван на чин до ка зу ју да број ни пра ти лач ки 
сег мен ти ове вр сте ди ја три бе у сво ју струк ту ру ин кор по ри
ра ју свој ства по ле ми ке и ди ја ло га.

3. До са да је ма хом би ло ри је чи о се ман тич кој или се ми о ло шкој 
рав ни ди ја три бе. Ме ђу тим, пре те жне ка рак те ри сти ке у ње ној 
стук ту ри пру жа ју на ра то ло шка и ге но ло шка при пад ност, с 
об зи ром на „при род ну за ле ђи ну раз у ме ва ња”; о ко јој за ни
мљи во пи ше фи ло зоф Карл Р. По пер. При то ме ми сли мо на 
два нај че шће ко ри шће на ства ра лач ка про це са: а) про цес ин
те гра ци је фраг мен тар не про зе и б) про цес фраг мен та ци је 
ин те грал не про зе. Већ смо ра ни је има ли при ли ке да ка же мо 
ка ко мор фо ло шки склоп ове по сла ни це чи не се дам на ра тив них 
цје ли на ко је при па да ју Ве ли кој или Ма лој при чи, бу ду ћи да 
„По сла ни ца” об у хва та ско ро оно ли ко про сто ра ко ли ко и збир
ка фраг мен тар не про зе При мје ри чој ства и ју на штва, што 
јој обез бје ђу је по себ но мје сто у цје ло куп ном По по ви ће вом 
опу су. То зна чи да она мо же би ти ту ма че на: а) у кон тек сту 
хро ни ке Пле ме Ку чи у на род ној при чи и пје сми, по том б) од 
кор пу са са ста вље ног од пет по сла ни ца (ко ја из но си 166 штам
па них стра ни ца), као и в) са мо стал на на ра тив на цје ли на ко ја 
из но си 69 стра ни ца.8 То ме би смо још до да ли и кон ста та ци ју 

8 О про це су фраг мен та ци је и ин те гра ци је тек ста, као и о про це си ма ге
не ри ра ња по ет ских иде ја и књи жев ног тек ста, оп шир ни је и си сте ма тич ни је смо 
пи са ли у не дав но об ја вље ној мо но гра фи ји. Ба ве ћи се пом но и нај ма њим струк
тур ним еле мен ти ма, ми смо још 1992. те еле мен те оби ље жи ли пре ма Књи зи 
пр вој (1989):

‒ Пр ви сег мент са др жи 166 штам па них ре да ка, од ко јих су 163 са оп ште ни 
у про зној, а све га 3 у по ет ској фор ми;

‒ Дру ги сег мент је нај о бим ни ји, са др жи 722 ре да;
‒ Тре ћи сег мент има 246 ре да ка;
‒ Че твр ти сег мент има 546 ре да ка (он пред ста вља пр ви дио Ве ли ке при че);
‒ Пе ти сег мент има 97 ре да ка (они су об ли ко ва ни у ви ду драм ски ин то

ни ра не сце не);
‒ Ше сти сег мент има 168 ре до ва (то је дру ги дио Ве ли ке при че) и
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да по сла ни ца по сје ду је на гла ше не ди дак тич ке и етич ке про
се дее, о че му пи сац го во ри у пре пи сци са при ре ђи ва чем и 
Ко ва че ви ћем.9

Ка да је у пи та њу пи шче ва пси хо ло ги ја ства ра ња, нео п ход но 
је за кљу чи ти да се оба су бјек та (ег зи стен ци јал ни и ства ра лач ки) 
по ста вља ју под че ти ри угла по сма тра ња, ту ма че ња и ра зу ми је ва ња 
(јер се ра ди о ег зо то пи ји) уну тра шњег сви је та (бу ду ћи да се ра ди 
о ен до то пи ји):

• Пр ви и нај о бу хват ни ји круг зву че ња по све ћен је пи шче вом 
исто риј ском, со ци јал ном, пси хо ло шком и ин ди ви ду ал ном 
ста но ви шту о на си љу дви ју ца ре ви на над бал кан ским на ро ди
ма, те се као је дин ствен циљ код њих ра ђа иде ја о осло бо ђе њу 
од ту ђин ске вла сти и осни ва ње но ве и де мо крат ски за сно ва не 
др жа ве на сло вен ском ју гу.

• Дру ги, ужи круг по све ћен је иде а ли зо ва ном од но су у окви ру 
но вих др жа ва, а при је све га у три срп ска ре ги о на, при че му 
као во ђу Хер це го ви не По по вић кан ди ду је рат ни ка Лу ку Ву
ка ло ви ћа. Ме ђу тим, основ ни циљ је те шко оствар љив због од
су ства је дин стве ног осло бо ди лач ког прег ну ћа, о че му Мар ко 
Ми ља нов пи ше:

Та ко сва ке го ди не оче ви сво ји је ма си но ви ма ви је та ју да те о 
иду ћем мар чу на Ко со во да пре же ну Тур ке у Ази ју, а ми на ше цар
ство да узме мо. Но се, грин та јућ ме ђу со бом, све јед но га др жи мо: 
да се не мо же при јед док се не на ре ди мо и здо го во ри мо: Ср би је и 
Цр на Го ра, Ар ба на шка и Бу га ри ја. Је дан ве ли: не оће Ср би ја, дру
ги ве ли: не ма чим Цр на Го ра, тре ћи ве ли: не оће Бу га ри, че твр ти: 
не оће Ар ва ти, пе ти ве ли: што ће то ли ко збо ра, све по ста ло го то во 

‒ Сед ми сег мент има 63 ре да (то је истин ско fi na le обје вер зи је, што укуп
но чи ни 2006 штам па них ре да ка).

На ве де ни сег мен ти се и фор мал но и са др жин ски ме ђу соб но раз ли ку ју. 
Пр ви је по ле мич ки ин то ни ран, дру ги је есе ји зи ран, а тре ћи слу жи да се њи ме 
за сво де пр ва три сег мен та као по себ на на ра тив на цје ли на. Ра ди се о „ком по зи
ци о ном пр сте ну”, о ко ме ве о ма за ни мљи во пи ше Б. А. Ус пен ски у књи зи По е
ти ка ком по зи ци је (Мо сква, 1972).

9 Боч ну свје тлост на на шу рас пра ву ба ца шест По по ви ће вих пи са ма упу
ће них при ре ђи ва чу Љ. Ко ва че ви ћу: пр во (без мје ста и да ту ма), дру го пи са но на 
Ме ду ну, 4. III 1894, тре ће у Ул ци њу, 13. III 1897, че твр то на Ме ду ну, 23. VI II 1897, 
пе то у Ду бров ни ку, 21. XII 1900. и ше сто у Хер цег Но вом, 18. I 1901. го ди не. 

Нај за ни мљи ви је је пи смо упу ће но ку му Сто ја ну Ни ко ли ном По по ви ћу 
(Ду бров ник, 25. XII 1900), ко је тре ти ра мо као ама нет но: „Ме не ови страх од 
смр ти по тре се и учи ње да за бо ра вим на мо ју смрт и на са вје те док тор ске, па 
по хи тах у Би о град да што гођ од мо ји јех си ро ма шки јех пи са ма из ба вим од за
бо ра ва: јер ми је тре ба ло па зи ти нај при је оно што не мо же умри је ти, а не оно 
што мо ра умри је ти и што још ни ко га раз ми ну ло ни је” (Књи га 4, стр. 131‒132).
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је на Тур чи на. Дру го, ска жи те ви ме не: ко ће го спо дар би ти кад га 
тур ци ма узме мо? (Књи га 2, стр. 156).

• Тре ћи, још ужи круг по све ћен је од но су Цр не Го ре и цр но гор
ских пле ме на пре ма Ар ба ни ји и ар ба на шким пле ме ни ма, при 
че му вој во да по ка зу је не скри ве ни оп ти ми зам и то ле рант ност: 
„Ова кву ће те та мо бра ћу и бли зи ни нај и ти Бје ло па вло ви ћу 
у Го шња не, а ти Че вја ни не и Пи пе ру у Оте, ти Це кли ња ни не 
у Кли мен те, а ти Ку чу у Бе ри ше и Ша ља не и Ка стри ни ће”.

• Че твр ти, нај ду жи круг по све ћен је опи су не сва ки да шњег 
су ро вог и освет нич ког на па да Цр но го ра ца и брд ских пле ме
на на Ку че (на Пе тров дан, 12. ју ла 1856), ка да је по би је но 243 
мир них гра ђа на, не ду жне дје це, ста ра ца, бо ле сни ка, ра ње ни
ка, рат ни ка, све ште ни ка и „по бу ње ни ка”. И овом при ли ком, 
По по вић на во ди при мје ре ва љал ства и не ва љал ства, чој ства 
и ју на штва, хе рој ства и ку ка вич лу ка, прав де и зло чи на, а 
нај ви ше кр ше ња ви ше вје ков ног оби чај ног пра ва, због че га 
зло чин ци мо ра ју би ти ка жње ни и од бо жан ских и од људ ских 
си ла. Че твр ти круг пред ста вља пи шче ву оп се дант ну те ма ти ку 
и про бле ма ти ку. Он се свим из ра жај ним мо гућ но сти ма тру ди 
да чи та о ца и слу ша о ца уби је ди у моћ сво је не што за ка шње ле 
ар гу мен та ци је, без об зи ра на то да ли ко ри сти фол клор не или 
на ра тив не об ли ке.

Сли је де ћа гло бал на опре дје ље ња сво јих ли те рар них сим па
ти ја (Плу тар ха, До си те ја, Ву ка, Ње го ша и еп ске на род не по е зи је), 
По по вић сво ју ег зал ти ра но пи са ну „По сла ни цу”, не у јед на че но 
оства ре ну и при том још не до вр ше ну, при клад но за вр ша ва би блиј
ском ле ген дом о дви је кру не: зе маљ ској и не бе ској. Као при ста ли ца 
дје лат не фи ло зо фи је (чи ни ти и би ти), ме дун ски вој во да на ла же 
сво јим са вре ме ни ци ма и сљед бе ни ци ма да иза бе ру не бе ску кру ну 
као од го вор на број не жи вот не и исто риј ске иза зо ве. Иде ју о жр тво
ва њу и са мо жр тво ва њу за уз ви ше не иде а ле бра нио је пи сац кон
ти ну и ра но и до сљед но чи та вог жи во та – и ри јеч ју, и пи смом и 
дје лом! Од бра на ка та ло га вр ли на је ње го ва гло бал на иде ја о раз
во ју чо вје чан ства, на ро да, др жа ва, пле ме на, брат ста ва, по ро ди ца 
и по је ди на ца.

Ако ви диш да је љеп ше за част и за на род да умреш – умри. 
Не ка ти је то ла сно учи њет, јер ма ло тро шиш, а мло го до би јаш. 
Тра жи ову, а за бо ра ви ону кру ну, бид ни жр тва ску пе кру не, а не 
јеф ти не. Узми нај ску пје бла го ко је се не до би ја фор цом се бич не 
си ле и сра ма. Бид ни се би чан кад ти је за па ло. Смје ни и умје ни 
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иза брат и за при мјер сви је ту остат. По слу жи ова два ве ли ка при
ја те ља, из ми ри ови ве ли ки дуг, не оста ни ду жан пред Бо гом и 
љу ди ма до мо ви ни и ча сти кад ти је ова ко за па ло да ма ло за ве ље 
про ми је ниш. Узми ону кру ну, а овој дај остав ку, не ка ју дру го ме. 
Не гра би се, не осра мо ти се, не из би рај гр ђе код бо ље га (Књи га 1, 
стр. 158).10

Ри јет ки ана ли ти ча ри ко ји су до са да пи са ли о По по ви ће вој 
„По сла ни ци” као да су оста вља ли по стра ни нај зна чај ни ју пи шче ву 
ка рак те ри сти ку – ње го ву не сва ки да шњу гра ђан ску и ства ра лач ку 
хра брост да обје ло да ни и по зи тив не и не га тив не при мје ре из ско
ра шње исто ри је Цр не Го ре, Бр да, Хер це го ви не и Ар ба ни је, исто 
на јед ном при мје ру по твр ђу је ак ту ел ност и по тре би тост за овом 
вр стом на ра тив не про зе. „По сла ни ца че стит ко ви ћу и одо бри ко
ви ћу” пред ста вља етич ки врх цје ло куп ног ства ра ла штва. Пи сац 
се њо ме пред ста вља као вр хун ски ху ма ни ста у свом вре ме ну, 
упра во она ко ка ко је то твр дио че шки пу бли ци ста Јо сеф Хо ле чек: 
„Он са мо ра ди до бра чи ни до бро”, на што би М. М. По по вић до дао: 
„Хри шћан ски је опро сти ти, а псе ћи за бо ра ви ти”.

НЕ И КОС КАО ВИД ОР КЕ СТРА ЦИ ЈЕ  
„АУ ТОР СКИХ ИН ТЕН ЦИ ЈА”
(„По сла ни ца кња зу Ни ко ли”)

Одав но је по зна то да ди ја три ба и не и кос пред ста вља ју са мо 
об ли ке по ле ми ке, о ко ји ма за ни мљи во пи шу у сво јим књи га ма Васи
ли је Ка ле зић (По ле ми ке у со ци јал ној ли те ра ту ри), Ра до ји ца Тау то вић 
(НЕ – кри ти ке и по ле ми ке), Јо ван Ра ду ло вић (Про гу та не поле ми ке). 
У Реч ни ку књи жев них тер ми на Ми лош И. Бан дић је дао са же ту 
и у све му при хва тљи ву де фи ни ци ју ове ге но ло шке од ред ни це:

10 По по вић је о то ме за пи сао:
„Кроз то ли ко вје ко ва мрач ни је те бе до че ка зре ла жње тва про љет но га 

ср па. По жњи ови бо жи бе ри ћет, сло ми син џир, ски ни му че нич ки ви је нац, ко
је га не ски не ду ги, нô те бе до че ка, а ни је ни при ли ка та ква дру го ме би ла, кâ 
што је те бе сад дошлâ да то ли ко до бра сво ме до му мо жеш учи њет. Све ти је 
го то во, до са ме сло ге тво је до мо ви не. Са мо ју сло га ства ра. Сад је зго да ро ди ти 
про љет ни је ври је ме бе ри ће та одав но за си ја но га за тво ју част и до мо ви ну. Све 
ово ви дим да ти је ври је ме при го то ви ло, те ти је до шло оно че му се ни кад ни
је си могâ на дат, да ла сно про ми је ниш име се бе и сво јој до мо ви ни” (Књи га 1, 
стр. 159‒160).

За јед но са Р. Глу ши цом, по сла ни цу о ко јој је ри јеч, из да ли смо још три 
пу та: По сла ни це („Ор фе ус”, Но ви Сад, 2000), По сла ни це („Ор фе ус”, Но ви Сад, 
2003) и Три књи жев на ама не та (Фонд „Мар ко Ми ља нов”, Под го ри ца, 2015).
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ПО ЛЕ МИ КА (пре ма гр. po le mos – рат) – прак са или умет ност 
про тив ре че ња и кон тро вер зи је, оштар спор и су коб о не ком пи та њу, 
стра стве на књи жев на, фи ло зоф ска, на уч на или по ли тич ка ра спра 
– у но ви на ма, ча со пи су или на јав ном ме сту – из ме ђу пред став ни
ка раз ли чи тих, опреч них схва та ња, у ко јој се бра не вла сти те те зе 
и кри тич ки опо вр га ва ју док три на и те зе про тив ни ка; то је, та ко ђе, 
та кав књи жев ни или фи ло зоф ски, на уч ни, по ли тич ки на пис (или 
књи га), где се ау тор ак тив но и од луч но су прот ста вља из ве сном 
ту ђем ми шље њу и гле ди шти ма (стр. 575).11

Ка да је ри јеч о по ле ми ци као вр сти „срет ног спа се ња” од за бо
ра ва, ка ко би ре као куч ки вој во да, он да се у при ми је ње ној рав ни 
мо гу ко ри сти ти и дру ги, срод ни или ра зно род ни из во ри и гра ђа. 
Боч но свје тло на те ма ти ку о ко јој рас пра вља мо про на шли смо у 
књи га ма чи ји су ау то ри: Ар со Па је вић – Из Цр не Го ре и Хер це го
ви не: успо ме не во је ва ња за на род но осло бо ђе ње 1876. (са 32 сли ке, 
Но ви Сад, 1891, стр. 458) и Спи ри дон Гоп че вић – Цр но гор скотур
ски рат 1876‒1878 („Вој но де ло”, Бе о град, 1963, пре ве де но са ње
мач ког). Исто вр сни су и при мје ри пре у зе ти из епи сто ло гра фи је. 
На ма се чи ни ве о ма дра го цје ним пи смо ко је је Мар ко Ми ља нов 
упу тио Јеф ту Гој ко ви ћу, исто га да на ка да је са са мрт нич ке по сте
ље дик ти рао пи са ру „По сла ни цу кња зу Ни ко ли” (у Хер цег Но вом, 
26. ја ну а ра 1901. го ди не). Ини ци ја тив ну ка пи слу за пи са ње „По сла
ни це” пред ста вља об ја вљи ва ње при ло га „Бој на Фун ди ни. Из рат
них успо ме на вој во де Пла мен ца”, об ја вље ног у мо стар ској „Зо ри” 
(бр. 5, 1900, стр. 170‒171), пре пу ног не и сти на, об ма на и ми сти фи
ка ци ја. По сли је крат ког дис пу та са Пла мен цем, ра спра се на ста
вља са кња зом Ни ко лом због ор га ни зо ва ња атен та та на Мар ка 
Ми ља но ва (атен та тор је бли ски пи шчев ро ђак – поп Или ја Спа хов). 
За ни мљи во је на по ме ну ти то што се По по вић обра ћа свом опо
нен ту у два раз ли чи та при ло га (ка да је у пи та њу упо тре ба сти ла 
и је зи ка).

По ле ми ка по сво јој при ро ди зах ти је ва на гла ша ва ње ин век
ти ва, што зна чи да се не га тив ни при мје ри на гла ша ва ју, а по зи тив
ни из о ста вља ју. На бро ја ће мо не ке од по зи тив них ка рак те ри сти ка 
вој во ди ног опо нен та. Мар ко Ми ља нов је већ 1860. го ди не био пер
ја ник, по том 1862. по стао вој во да и бри га дир, од 1874. је се на тор 
и ко ме сар за по гра нич на пи та ња. То ком при прем не фа зе за об ја

11 У истом Рјеч ни ку Све тла на Слап шак је са же то де фи ни са ла ди ја три бу 
као „тро ше ње; до ко ли ца – раз го вор у до ко ли ци, раз ма тра ње не ке те ме”, до дав ши 
то ме и ре че ни цу: „Из ње је из о ста јао кри тич ки и фи ло зоф ски апа рат, а ло гич ко 
до ка зи ва ње је за ме њи ва но при ме ри ма из ми то ло ги је и исто ри је, ко ји су че сто 
чи ни ли за себ ну при чу у из ла га њу” (стр. 124).
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вљи ва ње Имо вин ског за ко ни ка за Кња же ви ну Цр ну Го ру (про гла
ше ног на Це ти њу, 1888), чу ве ни европ ски и свјет ски прав ник Вал
та зар Бо ги шић са ста вио је упит ник од 2.100 пи та ња о оби чај ном 
пра ву. Од го во ре вој водâ Ђу ра Це ро ви ћа и Ђу ра Ма та но ви ћа би
ље жи ли су суд ски и двор ски пи са ри, а са мо је од го во ре Мар ка 
Ми ља но ва, ко ји су се од но си ли на сје вер ну Ар ба ни ју и Ку че, сво је
руч но би ље жио Бо ги шић. Он је доц ни је по звао Мар ка Ми ља но ва 
да уче ству је на књи жев ној три би ни но во о сно ва ног Кул тур но
умјет нич ког дру штва „Гор ски ви је нац”, на Це ти њу: да уче ству је 
као књи жев ни ства ра лац.12

Исти на, По по вић у „По сла ни ци” ни је опи сао сав ар се нал 
не прав ди и сплет ки чи ји је ини ци ја тор био сâм књаз. На ве шће мо 
са мо не ке од њих, ме ђу ко ји ма је на мјер но спа љи ва ње збир ке М. 
М. По по ви ћа ко ја је са др жа ва ла пре ко 300 еп ских на род них пје
са ма ко је је спје вао или са ку пио вој во да. Збир ка је из го ре ла у 
ко тор ском до му по па Јо ва на Сун де чи ћа, двор ског пје сни ка (о чему 
пи ше М. Вук че вић у сво јим успо ме на ма). На ми сте ри о зан на чин 
не ста ле су и По по ви ће ве Рат не успо ме не о цр но гор скотур ском 
ра ту 1876‒1878 (о че му свје до чи Јо ван Ча ђе но вић). Убр зо на кон 
об ја вљи ва ња По сла ни це сер да ру Јо лу Пи ле ти ћу (Бе о град, 1883), 
она је би ла за бра ње на у Цр ној Го ри (о че му свје до чи Сте ван Ду чић 
у пи сму вој во ди). О на но ше њу ни за не прав ди пи ше и сâм Мар ко 
Ми ља нов у По сла ни ци сер да ру Јо лу Пи ли те ћу и „По сла ни ци вој
во ди Пе ку Па вло ви ћу”.

Број на ми шље ња и су до ве два ју опо не на та не мо гу ће је у пот
пу но сти при хва ти ти, јер не до ста ју пи са ни до ку мен ти, од ко јих је 
је дан број и на кнад но уни шта ван. Као при мјер мо же да по слу жи 
по зна та исто риј скокњи жев на мо но гра фи ја Ја го ша Јо ва но ви ћа – 
Мар ко Ми ља нов: исто риј ска и књи жев на сту ди ја (Це ти ње, 1952, 
стр. 218). У пот пу ној не ми ло сти кња за и дво ра Мар ко Ми ља нов 
је био од 1881. до 1887. го ди не, тач ни је ре че но: од про сла ве тро го
ди шњи це осло бо ђе ња Под го ри це, ка да је на че лу Куч ког ба та љо
на ја хао пи пер ски во ђа Ми ха и ло Ву чи нић, а не Мар ко Ми ља нов 
као рат ни ко ман дант, осло бо ди лац и пр ви гу вер нер Под го ри це. 
Оправ да но ре вол ти ран тим по ни же њем, куч ки вој во да је кња зу 
под нио остав ке на све др жав не функ ци је, ко ји ма је Го спо дар до дао 
још не ко ли ко те шких ка зни: уки да ње вој вод ске ти ту ле, за бра ну 
ис пла те пен зи је, за бра ну кре та ња и кон та ка та, јед ном ри јеч ју свих 
дје лат но сти осим пи са ња, га је ња пче ла и об ра де ви но гра да.

12 Ко а у тор ску књи гу Од го во ри Мар ка Ми ља но ва у Бо ги ши ће вој ан ке ти о 
прав ним оби ча ји ма об ја вио је Ра до мир Пре ле вић (Фонд „Мар ко Ми ља нов”, 
Под го ри ца, 2015, стр. 272), ко ја је по том увр ште на као Књи га 5 у Цје ло куп на 
дје ла (исти из да вач, Под го ри ца, 2017, стр. 272).
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Ус пут не на по ме не о при ро ди по ле ми ке и при ро ди по ле ми ча
ра на ве ли смо као до каз по сто ја ња По по ви ће ве и ства ра лач ке сви
је сти и кри тич ке са мо сви је сти. При то ме ми сли мо да је По по вић 
по сје до вао мно го ви ше по ле мич ких да ро ва но што је по ка зи ва ла 
до са да шња ана ли за, би ло у сфе ри дру штве них би ло у сфе ри ху
ма ни стич ких на у ка. О ра зно вр сно сти по ле мич ких да ро ва илу
стра тив но свје до чи По по ви ће во пи смо Јеф ту Гој ко ви ћу (пи са но у 
Хер цег Но вом, 1. I 1901. го ди не):

Јес’ ва ла јед ну увре ду учи нио ми је кри во, ко ју сам му мо рао 
па зит да му је не мо гу опро стит: не то за што је увре да ве ли ка, но 
за што је у не ва кат до че ка ла на ше ста ре го ди не, па да се сје ћа мо и већ 
пра шта мо је дан дру го ме, јер смо бли зу смр ти и оба би ли при ма кли, 
не што од бо ле сти, а не што од ста ро сти, и ако сам бли жи ја то ме 
био у по сте љу ле жао, а то је би ло – Го спо дар је ме не псо вао пред 
Пе тром Ву ко ти ћем и Со кољ Ба цом. По што је све љу ђе нај по га ни
је на сви јет из бро јао ко ји је ма ја при ли чим: па ми по шли је рекâ да 
ни ко мо је по ган ство не зна без ње га. Па ме је та ква увре да дир ну
ла кâ да дру ги јех ни је би ло; та ко да ми се гад но учи ње ло – да под 
ста рост је дан дру го ме иза очи збо ри мо: ево, као што чу јеш, ја из 
по сте ље ка ко о ње му ру жно збо рим. Али ја не збо рим, ни дао Бог, 
ру жно за ње га пре ће ра но – што ни је исти на, но као што чу јеш, 
бра ним ње го ве вр ли не и спо соб но сти и сре ћу од њих, за ко је сам ја 
бли же ва зда био го тов жи вот да му дам, кâ и што сам знаш (Књи
га 4, стр. 141‒142).13

*

У рас пра ви о од но су ди ја три бе и не и ко са ве о ма је ва жна 
дис тан ца ко ју ства ра лац за у зи ма пре ма опи су асо ци ја тив них и 
до га ђај них ни зо ва. У пр вој „По сла ни ци” дис тан ца из но си пре ко 
че ти ри де це ни је, а у дру гој око дви је де це ни је. У обје пи сац по ка
зу је не сва ки да шње ја ку мне мо тех нич ку моћ, јер су и пре ма „соп
стве ном” и пре ма „ту ђем ка зи ва њу” сје ћа ња и до га ђа ји опи са ни 
са мно штвом ри јет ких, су ге стив них и им пре сив них ис ка за, да се 
сти че ути сак при мје не по ступ ка „оса да шње ња” (упо тре бе „вје
чи тог пре зен та”), о че му је мно го доц ни је ви спре но пи са ла Ке те 
Хам бур гер. Пр ву по сла ни цу од ли ку је мно штво ли ко ва, а дру гу 

13 Мо но гра фи ју Дар и на дах ну ћа (Књи жев но дје ло Ни ко ле Пр вог Пе тро
ви ћа Ње го ша) за јед нич ки су об ја ви ли под го рич ка КПЗ и це тињ ски „Обод” (1997, 
стр. 310). Та ко ђе, при ре ди ли смо и два из бо ра пи шче вих дје ла: Књи жев но дјело 
(„Обод”, Це ти ње, 2014, стр. 263) и Но ва ко ла („Ор фе ус”, Но ви Сад, 1997, стр. 166).
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ма ло број ност про бра них. Сто га не дје лу ју исти ни то са мо они 
сег мен ти ко је је чуо По по вић не го и оне ко је, на осно ву, па ра ле ле 
са њи ма, дје лу ју на са вре ме ног чи та о ца као оства ри ве прет по
став ке, што се мо же на кнад но утвр ди ти се ман тич ком и мор фо ло
шком ана ли зом дви ју по сла ни ца.14

Уз све ре че но ва ља ло би до да ти да је Мар ко Ми ља нов као 
етич ки узор из грч ке књи жев но сти и фи ло зо фи је иза брао Со кра
та. И он је сма трао да је мо рал но ис прав ни је под но си ти не прав ду, 
не го је чи ни ти дру ги ма. Ти ме се мо же об ја сни ти ду го го ди шње 
вој во ди но ње го ва ње ка та ло га вр ли на (пра вич ност, раз бо ри тост, 
ро до љу бље, смје лост, уз др жа ност и са мо са вла ђи ва ње). Њи ма је 
по све тио „по хвал ни го вор” (la u da re qu od ho ne stum). На дру гој 
стра ни, он на сто ји да до при не се сма њи ва њу ка та ло га ма на (лаж, 
по хле па, ли це мјер ство, ко ри сто љу би вост, та шти на, ули зи штво, 
зло ба, за ви дљи вост, мр жња и по длост). Њи ма је по све тио „по куд
ни го вор” (vi tu pe ra re qu od tur pe).15

На кра ју, нео п ход но је на по ме ну ти да је ме ђу соб ном вред но
ва њу „По сла ни ца че стит ко ви ћу и одо бри ко ви ћу” свим сво јим слоје
ви ма на ра тив не струк ту ре у све му над ма ши ла естет ске ври јед но сти 
„По сла ни це кња зу Ни ко ли”. Та ко ђе се, без ика квих не до у ми ца, 
мо же за кљу чи ти да се вр хун ске естет ске ври јед но сти у пр вој по
сла ни ци ма хом де мон стри ра ју у сег мен ти ма ко ји при па да ју есе
ји зи ра ној про зи, док се те исте ври јед но сти у дру гој по сла ни ци 
де мон стри ра ју у сег мен ти ма по све ће ним му дро но сној про зи, те 
се мо же ре ћи да су обје про зе бо га то илу стро ва не по сло ви ца ма, 
гно ма ма и апоф тег ма ма, од ко јих би јед ну узе ли као вр ху на рав но 
на че ло пи шче вог си сте ма пје ва ња и ми шље ња: 

14 Не дав но су об ја вље на Са бра на дје ла Сте ва на Ду чи ћа у шест књи га: 1. 
Ју нач ке на род не пје сме из брд ског пле ме на Ку ча у Кр. Цр ној Го ри, 2. Ју нач ке 
на род не пје сме из Цр не Го ре, Бр да и Хер це го ви не, 3. Раз не на род не при по ви јет ке, 
4. Жи вот и оби ча ји пле ме на Ку ча, 5. ИлиКуч (ро ман) и 6. Ра зни спи си. Кри ти
ка о пи сцу. Биоби бли о гра фи ја. Илу стра ци је (Фонд „Мар ко Ми ља нов”, Под го
ри ца, 2019, 3494 стр.), ко ја су при ре ди ли Р. Глу ши ца, Н. Ву ко вић, З. Мр ва ље вић, 
Ј. Ба ша но вићЧе чо вић, Д. Ра до је вић и Р. Пре ле вић.

15 Ефек ти ван при мјер „по куд ног го во ра” на ла зи мо при кра ју „По сла ни
це кња зу Ни ко ли”:

„Што је ра дио и што је го во рио тај но и јав но, ево не што да упи шем, а све 
не би описâ за три де сет го ди на. Он је на ру чио на ро ду да код ме не ни тко не 
сми је доћ, ни слу шат мо је го во ре, да ме ни ко не сми је зват вој во да ни По по вић 
ни Ка со мо вић – но Ка са по вић. Што је гој зло га чо је ка, пјан ца, ла жав ца, лу пе жа 
и без бо жни ка, из дај ни ка и ап со лут ни ка, и ни ка кво га зло га име на ни је оста вио 
ко ји јем ме не ни је на зва. На ре дио је да ме чу ва стра жа да не утек нем у тур ско, 
или у Ау стри ју или Ср би ју. Кад гођ сам са Сте фом из ље гао у шет њу из Под го
ри це, све је за на ма хо да ла по ли ци ја у по ље да ме чу ва, ба ја ги да не уте чем. Он 
је знао да ја не ћу утећ, нô је ктио да па да на ро ду у очи ка ко би‘ја утекâ да мо гу” 
(Књи га 1, стр. 217).
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С ти јем се по ка за да је си ла у прав ду, а не у сна гу.

М. М. По по вић је све срд но усво јио по зна ту сен тен ци ју ре то
ра Аф то ни ја: 

Ни је му дро да вр ли ну оста вља мо без по хва ле,
ни ти по рок без ку ђе ња (под ву као Р. В. И).16

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

16 О од но су кња за Ни ко ле и Мар ка Ми ља но ва, из ме ђу оста лих, пи са ли су: 
Јо сеф Хо ле чек (Pra ha, 1884, стр. 75‒118), Ми ћун Па ви ће вић (Ми сао, Бе о град, 16, 
1, 1924, стр. 1186‒1187), Ра до сав Ме де ни ца (За пи си, Це ти ње, 2, III/1‒2, 1928, стр. 
91‒92), Во ји слав Бо ги ће вић (Ју го сло вен ски лист, Са ра је во, 12/85, 1939, стр. 12) 
и Ра дун Ми ћу но вић (Пре глед, Са ра је во, 1‒2, 1960, стр. 89‒101). 




