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К РИ Т И К А

СЈАЈЊЕГОШЕВЕПОЕЗИЈЕ

Ми ло Лом пар, Ње гош – Би о гра фи ја ње го вог пе сни штва, „Пра во слав на 
реч ,ˮ Но ви Сад 2019

Сви ће мо се ла ко сло жи ти: Ње гош је ве ли ки срп ски пе сник цр но
гор ских про сто ра, а све срп ско га ду ха. Већ за жи во та, Ње гош је до се гао 
ве ли чи ну и сјај при зна ња на ци о нал ног пе сни ка; оно што се у јед но гла
сно сти на род ној из ма кло суд би ни не ко ли ко дру гих зна чај них срп ских 
пе сни ка то ком 19. и 20. ве ка. За раз ли ку од њих, Ње го ше ва пе снич ка сла
ва јед на ко је ра сла и за жи во та и по смрт но, па чак све ви ше по смрт но. 
Ра сла је сла ва Ње го ше вог сти ха у јав ном го во ру, у по у ка ма, про пи ња ла 
се у ис ку ше њи ма рат ним, цве та ла у во да ма ми ра, за жи вот но да ва ла 
плод и увек би ла ко рен срп ског на ци о нал ног ду ха. Је дан је Ње гош: био 
и остао. Не по но вљив: ли рик и ме та фи зик ме ром на из ме нич ном. О све му 
ов де, по кул тур ном ис ку ству, нај пот пу ни је до да нас – у елит но вр хун
ском из да њу ку ће „Пра во слав на реч” ‒ све до чи нам нај но ви ја мо но граф
ска сту ди ја про фе со ра Ми ла Лом па ра слој ном и на дах ну том ана ли зом, 
об на вља пут кроз ме та фи зич ки не про зир, та му и сјај ли ри ке, епи ке и 
бо го тра жне ме та фи зи ке Ње го ше ве.

За хва љу ју ћи Лом па ро вом ве о ма мул ти цен трич ном при сту пу и 
ана ли зи укр ште них сме ро ва кроз ве ли чи ну и зна чај Ње го ше вог – и лир
ски на дах ну тог, ме та фи зич ког, еп ског и тра гич ког – осе ћа ња све та, до
би ли смо је дин стве ну при ли ку да са гле да мо не је ди но сјај по е тич ког 
про фи ла не го и уку пан Ње го шев пе снич ки и ду хов ни хо ри зонт. Ово је 
уто ли ко зна чај ни је што се сту ди ја про фе со ра Ми ла Лом па ра – упот пу
ње на у од но су на пр во из да ње (СКЗ, 2007) – са да по ја вљу је у вре ме ка да 
се – по сле свих (још увек пре ћу та них) ко му ни стич ких ште то чин ста ва 
ко ја су у гра ђан ском ра ту и по сле 1945. го ди не по гро ма шки сти гла не 
са мо Цр ну Го ру кроз иде о ло шки уби лач ка деј ства [још не из бро ја на 
па сја гро бља/ по губ на „ли је ва скре та њаˮ (ко ла шин ски луг, кра шке ја ме: 
у се лу Гри же код Бе ра на и Шав нич ка, Ко тор ска, ја ма код Ри је ке Цр но
је ви ћа, Ша хо тич ка ја ма...) за шта су би ли и оста ли од го вор ни: Ми ло ван 
Ђи лас, Бла жо Јо ва но вић, Вла дан Ми ћић, Пе тар Драп шин…], и кул тур но 
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ра зор на иде о ло шка „за ме на” – не у ком ко ло ни јал ном иде јом: Ме штро
ви ћев „Ма у зо леј Ње го шу” уме сто сру ше не Ње го ше ве ка пе ле на Лов ће
ну, 1971 – ја ло вом по ли ти ком (КПЈ) и сад но вом (ДПС) иде о ло шком 
ма ни пу ла ци јом: не ра зум но по ри ца ње Ње го ша, и срп ског је зи ка и свег 
Срп ства, па да нас, чак и пра во слав не ве ре, у по ку ша ју „др жав ногˮ оти
ма ња ве ков них пра во слав них ма на сти ра и древ них све ти ња ши ром Цр не 
Го ре. 

По чет на, Лом па ро ва екс по зи ци ја о пој му ап со лут не по е зи је озна
ча ва ви со ку те о риј ску по зи ци ју у ве о ма зах тев ном ту ма че њу по е ти ке 
уни вер зал ног, не са мо ка да је – ов де та ко су ве ре но до ка за но – „са мо” о 
Ње го шу реч: „ап со лут на по е зи ја про ис ти че из пе снич ког ис ку ства ко је 
на ста је у је зич кој ин вен ци ји и у све сти о тра ди ци ји, али се на ла зи не где 
иза њих где „ка да са др жа ји из ве тре... као што њи хо ви рит мо ви иш че зну... 
оста је та јан стве но деј ство пе снич ког ис ку стваˮ чи ји тра го ви „про би ја
ју ћи ко пре ну на та ло же ног не ра зу ме ва ња, апе лу ју на чи та о цаˮ и по кре
ћу ње гов дух, а тај и та кав „про дор у чи та лач ко ис ку ство је сте мо ме нат 
ап со лут не по е зи је .ˮ 

Сле ди Лом па ро ва – на из ме нич но фо кал на и ком па ра тив на – ана
ли за (Ње гош‒Сте ри ја) о ве ли чи ни „два по ла срп ског пе снич ког ис ку
ства”, ко ја ни је са мо епо хал но от кри ва лач ка у ви ђе њу раз де ла сме ро ва 
и зна ча ја ан ти под не по е ти ке, не го је ве о ма, и пси хо ло шки и са знај но, 
уз бу дљи ва; јер, док је „Ње гош ду шу по и мао као не про ла зну ин ди ви ду
ал ну суп стан цу”, Сте ри јин – с пу но раз ло га – раз о ча ра но ра ци о на лан, 
ви со ки скеп ти ци зам до но си нам „дру ги на чин на ко ји се по сти же пе
снич ка уни вер зал ностˮ ко ја из ра зи то те жи већ осве до че ним сме ро ви ма 
„не па те тич но сти мо дер ног пе сни штва .ˮ Сто га про фе сор Лом пар за кљу
чу је да „ако је Ње го шев ду ги стих ко ре ла ти ван са Сте ри ји ним, он да то 
зна чи да се Ње гош пе снич ки ау тен тич но кре тао по под руч ји ма ши рим 
од оних ко ја при па да ју на род ној и еп ској тра ди ци ји”, што пре ва зи ла зи 
и Ан дри ће ве иде је о Ње го шу, и ка сни је, ути ша не, Хри сти ће ве сум ње. 
Ана лог ност и раз ли ке у ми са о ним и по е тич ким то но ви ма и од но си ма 
Сте ри ја‒Ње гош, Лом пар ће успе шно из не ти – до да нас је дин стве ним и 
– са вр ше ним на по ред ним ана ли за ма ви ше пе са ма, по чев од Сте ри ји не 
„Чо век” и Ње го ше ве пе сме „Ми сао” ко ја „та ко исто уси ља ва чој ка / да свје
ти ло за жди у безд не чу де сах” – што го во ри „о срод но сти пе сме ’Ми сао’ 
и Лу че ми кро ко зма” – а то ће код Сте ри је би ти свој ство да чо век „ви
спре ном ума искром пре де ле тра жи не ба” јер је „људ ска ми сао ко ре лат 
бе смрт но сти људ ске ду ше”. Да кле, па ра ле ли зам је „у срод ним пе снич
ким то по си ма”. Лом пар вр сно за кљу чу је да је „Сте ри ји но ја огла ше но 
са кра ја чо ве ко ве суд би не, ко ја се ве чи то по на вља; Ње го ше во ја пак 
пу ту је пе снич ким ис ку ством: сли ка тог пу то ва ња је уну тра шња сли ка 
ми сли ко ја је ег зи стен ци јал но деј ство”, па је „та ми сао до га ђај бив ство
ва ња, као из не над но са мо кре та ње сло бо де у чо ве ку, а не са мо ме лан хо
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ли чан траг ис ку ства”. Лом пар исто вре ме но ука зу је на бит не ко ре ла те 
ан тро по ло шке осе: „ми сао је или све док бе смрт но сти или ми сао о смр
тиˮ и „у тој ан ти но ми ји ми сао оста је је мац чо ве ко ве по себ но сти ,ˮ па је 
„у Ње го ше вој пе сми [...] ми сао у ве зи са оним што се зо ве Бог .ˮ И док су 
Сте ри ји на ме лан хо ли ја и ре зиг на ци ја – иа ко „отво ре ни пре ма мо дер ном 
ис ку ствуˮ – без на де, Ње го ше ва ме та фи зи ка „у стра ху и дрх та њу пред 
вре ме ном, апе лу је на на ду .ˮ Лом па ро ва ком па ра тив на ана ли за два по ла 
срп ског пе сни штва (Сте ри ја‒Ње гош) на ста вља се кроз слој но ту ма че ње 
ко ре ла тив но сти ви ше њи хо вих пе са ма (Сте ри ји не „Спо мен Ви до ва да на” 
и Ње го ше ве „Са бља бе смрт но га во жда”, Ње го ше ве „По ла зак Пом пе ја” и 
Сте ри ји не „Спо мен пу то ва ња по дол њим пре де ли ма Ду на ва” или ње гове 
„На смрт јед ног с ума си шав шег” и Ње го ше ве „Спро вод пра ху С. Ми лу
ти но ви ћа”) све до пи та ња: ка кве су, из ме ђу Сте ри је и Ње го ша, раз ли ке у 
ак цен ти ма на за вр шет ку њи хо вих пе са ма? Док Сте ри ји не „под ра зу ме
ва ју ко на чан афо ри сти чан или кон клу зив ни суд ,ˮ до тле се код Ње го ша 
„по ја вљу је сла бо деј ство за вр шет ка: то је ефе кат бес ко нач но сти, флу
ид но сти и отво ре но сти пе снич ког оче ки ва ња и ис ку ства ,ˮ што ука зу је 
на „ве зу са ро ман ти змом ,ˮ а то је, Лом пар сма тра, пред ност ко ју по казу
је и за вр шни ца (59‒64) у пе сми „Ноћ ску пља ви је ка”: гру пи са њем пе снич
ких сли ка око осе зби ва ња: „Не ми чу се уста с ус тах – цје лив је дан но ћи 
цʼје ле!ˮ Овај при мер Лом пар ста вља на тȁс за кључ ка: „Као што Сте ри
ји на по е зи ја ау тен тич но очи ту је ре зиг на ци ју као од го вор на пе си ми зам, 
та ко се Ње го ше ва по е зи ја ау тен тич но не ис цр пљу је у под руч ју ре зиг
на ци је ,ˮ чи ме ау тор ука зу је на бӣт раз ли ке из ме ђу тра гич ког (Ње гош) 
и пе си ми стич ког пе сни ка (Сте ри ја). Па, ипак, и Сте ри ји ној и Ње го ше вој 
по е зи ји оста је бли зак пе си ми зам „као ста ње ду ха и као фи ло зоф ска 
ори јен та ци ја, про ми шља ње исто риј ског ис ку стваˮ у схва та њу вре ме на. 
Ова ко ви ше стра но из не то пе снич ко по ре ђе ње Ње гош‒Сте ри ја, ис ку стве
но и са знај но, вр ло је ду бо ко ис тра же но – и оту да сва ме та фи зич ки по
кре тач ка уз бу дљи вост ври, из ра ста – не са мо кроз по је ди не сег ме на те 
ове по ли ва лент не мо но гра фи је ‒ не го чи та о ци ма упут но зра чи из це ли не 
Лом па ро ве сту ди је о Ње го шу. 

Чел ни вр ху нац Лом па ро вог под ви га огле да се у ту ма че њу сми сла 
и зна ча ја Ње го ше ве пе сме „Ноћ ску пља ви је ка” ко ја се ан то ло ги чар ски 
„оте ла” и вр ло ис ку сном Ми о дра гу Па вло ви ћу (1964) као не схва ће но 
ме та фи зич ка, али и ме ни (2016) као бит но и ерот ска, јер „Ноћ ску пља ви
је ка” но си траг исти не да „пут ка сре ћи во ди пре ко те ла [...] и од сре ће ка 
бе смрт но сти .ˮ Лом пар от кри ва да иа ко „вер ти кал но кре та ње пе снич ких 
мо ти ва у тој пе сми ни је ну жно склад но ,ˮ у њој де лу ју „три вр сте хо ри
зон тал них мо ти ва ци ја – сек су ал на, ре а ли стич ка, су блим на.ˮ  Дух те 
пе сме но си „ис ку ство про ис те кло из са ме но ћи ,ˮ јер „на ста је у но ћи 
ко ја је вред ни ја од вре ме на ,ˮ па бу ду ћи не мер љи ва „при па да еро тич ко
ми стич ком ис ку ству ,ˮ чи ме дра ма тич но ука зу је тен зи јом дик ци је на 
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„ду бин ски дво сми сле но пе снич ко са ме ра ва ње ми стич ког ис ку ства и 
тра гич ког рит маˮ ко ји у пе сми исто вре ме но сла ви бо жан стве ност и оба
сја ва по нор ност не са мо пол не ле по те по се би не го и „страх од оби ља, 
од бо жан стве но сти .ˮ И за то „ми стич ки до слух ра ја и по но ра уну тар 
на де пред ста вља те мељ чо ве ко вих оче ки ва њаˮ у пе сми „Ноћ ску пља ви
је ка” ко ја – Лом пар ус пе ло ту ма чи за што – ука зу је на Ко сти ће ву „San ta 
Ma ria del la Sa lu te” и до ка зу је – пре ко по е тич ких до ти ца ја са „Пје смом над 
пе сма ма” – ка ко и за што у це ло куп ном срп ском пе сни штву те „две вр ло 
раз ли чи те и вр ло слич не пе смеˮ об ја вљу ју hi e ros ga mos: „иди лич ни при
зор као по за ди ну све тог спа ја њаˮ у ме та фи зич ком и јед на ко ерот ском сми
слу. У при се ну еро тич ког се „ми стич ки и спи ри ту ал ни то на ли тет ’Ноћи 
ску пља ви је ка’” ода зи ва „у сло је ви ма хри шћан ског ис ку ства .ˮ От кри ва
ју ћи ова ко сло жен пре плет уну тра шњих сме ро ва Ње го ше ве „Ноћ ску пља 
ви је ка”, Лом пар исто вре ме но ра све тља ва и не што ши ре: ко ли ко и „ка ко 
је пол но спа ја ње до жи вљај је дин ства у те луˮ и ко ли ко је то пре суд но по 
(на шу) „свест о пол ном и са крал ном спа ја њуˮ кроз ек ста зу ко ја стал но 
вар ни чи и „про ис ти че из не пре ста не по тра ге за при јем чи вом ма те ри јом 
у ко јој тре ба про бу ди ти жи вот”. А ко ли ко ек ста за под ра зу ме ва иди лу 
„у бу ја њу и по на вља њу бићâˮ и ко ли ко је „иди лич ни до жи вљај јед но 
при ви ле го ва но ду хов но под руч је ,ˮ Лом пар је от крио у Ње го ше вој пе сми 
„Љет ње ку па ње на Пер ча њу” ко ја је „са свим осо бе но пе снич ко об ли ко
ва ње иди лич ног мо ти ва ,ˮ у ко ме је сва „су ге сти ја о на че лу до вољ но сти 
и по што ва њу ме ре у свим ства ри ма ,ˮ што из ра зом до се же са мо пе сник 
ко ји је пред о дре ђен: Ње гош. 

У ана ли зи сва ке од Ње го ше вих пе са ма и ду жих [епских] фор ми – 
где је та ди мен зи ја из ра зи ти ја – Лом пар је, до тан чи на, по ка зао ка кви 
су ви до ви „укр шта ја лир ске ре флек си је и еп ске кул ту реˮ; са гле дао је 
мно ге пу та ње и тра го ве Ње го ше ве „стил ске мре же ко ју од ли ку је на пе
то и ан та го ни стич ко про жи ма ње стил ских свој ста ва” ње го ве пе снич ке 
дик ци је. 

Отва ра ју ћи ана ли зу Ње го ше вог Ла жног ца ра Шће па на Ма лог као 
са мо зван ца без ја сног иден те та, пи сац ове сту ди је за па њу ју ће осве тља
ва и „си ле ко је га при зи ва ју” као „хи ја ли стич ку иде ју у ко ју је унет 
чо ве ков сан о сре ћи и бла жен ству”, што је као исто риј ска под ло га: пре
ва ра. Пи та ју ћи се „от куд је до шао” тај Ла жни цар Шће пан Ма ли, ту мач 
нас – пре ко Ње го ше ве те ста мен тар не исто риј ске има ги на ци је – на из глед 
уз гред, а за пра во нео до љи во, опо ми ње на са мо зван ца Ј. Б. Т., чи ји „пу
то ка зи и вар ке и ла жни тра го ви” – као и у ли ку Ла жно га ца ра – ука зу
ју на скри ва ње иден ти те та ко је „не по ти че из тра ди ци је” јер је „де се так 
пу та ме њао вла сти то име”. Исто вре ме но, ту ма че ћи вр ло за го не тан на ко
рич ни (Ње го шев) нат пис „из Ју го сла ви је” (на ру ко пи су о Ла жном ца ру), 
Лом пар дво стру ко ука зу је да је реч о је дин стве ном де лу ко је „више иде 
у су срет оно ме што на сле ђу је пе сни ко ву са да шњост не го оно ме што 
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до ла зи из про шло сти”. У оба ак тив на прав ца – от кри ва нам Лом пар – 
ве ли ки пе сник је „у оно ме што је пе снич ки ру ко пис” отво рио „кла де нац 
пам ће ња” да би га „ста вио у деј ство” бу ду ћег! Та ко нам Ње го ше во ис
ку ство – по пут Ши ле ро вог и Пу шки но вог – о ста ром „уде лу исто риј ске 
под ло ге” нео че ки ва но ука зу је на је зу ис ку ства у но вом. Оту да „је на
ста ла оне о би ча ва ју ћа дво стру кост пер спек ти ве” ко ја по твр ђе на „у пе
сни ко вом ду ху – кри тич ким са зна њи ма о опа сном и нео д го вор ном шар
ла та ну: ми сте ри ја је по ста ла са о бра зна пре ва ра, па је са мо зва нац по стао 
плод овог укр шта ја”: по ја ва исти ни та са мо у ла жи! Оно што Лом пар 
от кри ва да „па ро диј ско у Шће па ну из вор но је са бла сно”, за то „из ра зи то 
од у да ра од еп ске тра ди ци је у чи је сре ди ште је сме штен”. Опа ка је са
бла сност при влач не исти не о ла кр ди ја шу „јер ни бу да ле ни лу да не 
оку пља ју си ле са бла сног”. Оту да ла кр ди јаш и оп се њу је, нај пре бу да ле, 
„он је по кре тач спо ља шње и ви дљи ве рад ње” иа ко „и ни је из хе рој ске 
ме та фи зи ке!” Из ме шта ње лич не ма ги је са мо зван ца вр ши се „у ко рист 
ма гич не оп чи ње но сти на ро да ко ја се пре тва ра у са бла сни фан та зам ко
ји вла да ма сом”. Та квим ме ха ни змом „учин ци вла сти (ла жног ца ра) 
пре ме шта ју се у бли зи ну та јан стве ног, не схва тљи вог... и по ста је нео бја
шњи во ка ко Шће пан вла да, па се [неиз бежно] пи та мо о ла кр ди ја ше вој 
ма ги ји”, што на ме ће и упит: у че му је све де на су шти на Ње го ше вог Ла
жног ца ра? Лом па ро ва ана ли за по ка зу је и опо ми ње – ко ли ко по е тич ки, 
то ли ко исто риј ски – на уни вер зал но: јун гов ски ар хе тип са мо зван ца увек 
кри је пре ва ран та, шар ла та на ко ји је сим бол свих сӣла „чи стог ни шта
ви ла”. Сто га, су шти на је да „пре по зна је мо те ста мен тар но Ње го ше во 
де ло као па ра бо лу о де мон ству ла кр ди ја ша .ˮ И ко рак да ље, ау тор ра све
тља ва тре ну так у ком игу ма но ва свест (као Лу да) и ла жни цар Шће пан 
„из не на да по ста ју бли ски као иро ни чар и ла жов, јер обо ји ца го во ре 
раз ли чи то од оно га што [заиста] ми сле .ˮ Ова ква, нео бич но гу ста, ди на
ми ка по ка зи ва ња и утвр ђи ва ња ви ше стру ко пре пле те ног сми са о ног 
па ра ле ли зма у Лом па ро вој ана ли зи за па њу је: ни за тре ну так се не гу би 
све тлост (ин ту и ци је и ра зу ма) ко јом ау тор фа сци нант но оба сја ва ви ше
стру кост по ре кла, по ја ве, ме ста и уло ге Ње го ше вог Ла жног ца ра ко ји 
ра за ра хе рој ску за јед ни цу као ствар на и „ме та фи зич ка са бласт”; а по 
не сре ћи „са бла сти има ју ту не у год ну осо би ну да не уми руˮ због че га и 
„оп ста ју, ту ме ђу на ма, про ми чу ћи и ур ла ју ћи у исто ри ји, ко тр ља ју ћи 
се у вре ме ну, то ли ке бу да ле: не у кро ти ве, на сил не, ли це мер не...”.

У пе снич ком хо ри зон ту Лу че ми кро ко зма, Лом пар нам вр сно ра
све тља ва све Ње го ше ве ми са о не и по е тич ке сло је ве у ко ји ма је „ду ша 
ве за из ме ђу пре ег зи стен ци је и по стег зи стен ци је ,ˮ по ка зу ју ћи ко ли ка је 
у њој [души] „моћ се ћа ња ко ја над ма шу је спо соб ност ума ,ˮ што – у ко
ре ла ци ји са ко смо ло ги јом, те о ло ги јом и гно сти ком – ни је је ди но, али је 
пре суд но у овој сту ди ји о ви зи о нар ском пе снич ком уз ле ту ка да се кроз 
гра нич но сам ство „пред ста ва о ја спа ја са сли ком не бе ске бор бе :ˮ зна 
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се са ким. Спи ри ту ал на гу сти на спе ва бо ље се ра за би ра „от кри ћем Хри
ста у ду ши, ко је пред ста вља про на ла зак бе смрт но стиˮ јер „по кре та ње 
ду ше ка Хри сту... от кри ва вла сти ту бо жан стве ност ,ˮ чи ме „ду ша по зи
ва ег зи стен ци ју у до бро ту [...] ко ја не при па да би ло ко ме, јер он да би 
би ла до ступ на и злу ,ˮ што ни ко смич ки ни је мо гу ће. Но во је и по себ но 
за ни мљи во Лом па ро во от кри ва ње ко ли ко „вид пи та ња о Бо гуˮ уз бу дљи
во и по ред бе но „те ма ти зу ју Лу ча ми кро ко зма и ’Ноћ ску пља ви је ка’ ,ˮ што 
је про ма кло ра ни јим ис тра жи ва чи ма: они ни су за па зи ли ко ли ко је би тан 
„ми стич ки Бог у уну тра шњем ис ку ству сам ства ,ˮ као што су у Гор ском 
ви јен цу и Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом бит ни „од но си Бо га сам ства и 
Бо га исто ри је .ˮ До ти чу ћи по е то ло шкоте о ло шке раз ли ке – Мил тон‒Ње гош 
– ау тор ви ди и не ке пред но сти Лу че ми кро ко зма у од но су на Из гу бље ни 
рај, „јер [Луча] обе ле жа ва по ме ра ње са мо сло бо де у сло бо дузадо бро ту 
или сло бо ду за Хри ста :ˮ ви шњи на лог у ком се од ме ра ва ду ша и ње на 
суд би на. А це ло по гла вље „Хри стос” (328‒340) ве ли ком гу сти ном пре
пле та зна че ња го во ри нам, ду хов но јед на ко, баш ко ли ко и не за бо рав но 
плат но: Иван Крам ској – Хри стос у пу сти њи (331). 

На кра ју, пре су дан је и ау то ров на гла сак „да [Његошева] пе снич ка 
ег зи стен ци ја, као то та ли тет ис ку ства у ко јем се огле да ју и чо век, и де ло, 
и вре ме, об ли ку је кла сич ног пе сни ка ,ˮ баш као и Дан теа, Шек спи ра или 
Сер ван те са. Лом пар све стра но по ка зу је да у Ње го ше вом пе снич ком 
сен зи би ли те ту и ње го вој ми са о но сти од је ку је це ло вит европ ски кул
тур ни хо ри зонт у ко ме је вла сти тим дȅлом Ње гош, за пра во, био, а са да 
– за хва љу ју ћи Ми лу Лом па ру, и пот пу ни је по стао са гле дан као европ
ски пе сник у вр сти сво јих ве ли ких европ ских са вре ме ни ка (Блеј ка, Ши
ле ра, Ге теа, Бај ро на, Пу шки на, Вор дсвор та), што не сум њи во зна чи да 
та кав „Ње гош од је ку је у мо дер ном ис ку ствуˮ! 

Уз нај ви шу лич ну ар гу мен та ци ју о Ње го шу, Сте ри ји, Си ми Ми лу
ти но ви ћу и Ла зи Ко сти ћу, про фе сор Лом пар ни је пре ви део нај по зва ни
је ста во ве срп ске те о ри је и кри ти ке (Иси до ра Се ку лић, Б. Пе тро ни је вић, 
Цр њан ски, Ани ца Са вић Ре бац, М. Па вло вић, Ј. Хри стић, М. Фла шар, 
М. Се ли мо вић, Д. Жив ко вић, Ј. Де ре тић, Н. Ми ло ше вић, Д. Сто ја но вић, 
С. Ра дој чић, Д. Ба бић и сла ви ста А. Шма ус). Исти прин цип ау тор је 
при ме нио и пре ма уло зи и ме сту стра них из во ра у ори ги на лу или пре
во ду (Е. Ro de, Abrams, W. Johnston, V. Emp son, A. Ver slu is, R. H. Mo un ce, 
W. R. In ge, H. Jo nas, R. Mar tin, J. F. Di en stag, Ga da mer, Za fran ski, E. We eks, 
B. H. Smith, Ba ho fen, E. Блум берг, као и кла си ци: Пла тон, Лу кре ци је, 
Пли ни је Мла ђи, Пло тин, Ек харт, Па скал, Мил тон, Си ле си ус, Ши лер, 
Ге те, Кјер ке гор, Ни че, Бер ђа јев, Kроче, Уна му но, Ба шлар Ј. Хај ден рајх; 
и но ви ји: Ја сперс, Ау ер бах, Хај де гер, Ха на Арент, Вит ген штајн, Емил 
Штај гер, Л. Мо рис, Стеј нер. П. Сло тер дијк...), што ја сно по ка зу је да се 
Лом па ров ис тра жи вач ки хо ри зонт не по ста вља у его сме ру, ни ти је све
ден, ни пар ци ја лан, не го је – и овом при ли ком до ка зао ка ко и ко ли ко је 
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– кре а тив но ин клу зи ван, ду хов но све о бу хва тан. Ве о ма до бро ода бра ни 
ли ков ни при ло зи Лом па ро ве мо но гра фи је са др же све што је има ло и 
мо гло има ти ути ца ја (или се ка сни је од но си ло) на Ње го ше ву по е ти ку; 
ту су: зна ни и ма ње зна ни Ње го ше ви пор тре ти ко је пот пи су ју: То минц, 
Би а зо ле то, Јо хан Бес, Пир нцхо фер; за тим и ли ков на де ла ра зних епо ха 
(Ру бљов, Ди рер, Ра фа ел, Ко ре ђо, Тин то ре то, Рот ма јер, Клод Ло рен, Ха
мил тон, Тиш бејн, Ку не го, Луј Да вид, Ка но ва, Ку гел ген, Леј болд, Бе кер, 
Фи липс, Џејмс Бе ри, Бру љо, Сан кви ри ко, Блејк, Шти лер, Ка спар Да вид, 
Клинт, Хај дон, Бу гро, До ре, Крам ској, Ки пре ски, Жи жи лен ко, Ај ва зов
ски, По ле нов, Ма ков ски) и на ши сли ка ри (Урош Кне же вић, Ка та ри на 
Ива но вић, Ђу ра Јак шић, Пре дић, Па ја Јо ва но вић, Пе ро По чек, Лу бар да). 
Ми сао про фе со ра Лом па ра са гла сна је са ми шљу Иси до ре Се ку лић да 
је Ње гош „ду хом чи тав је дан свет ,ˮ да „сам со бом је опа сао ко ли ко је 
да ла пе снич ка сна га свег срп ско га на ро да .ˮ Ако је Ње го шу књи га ду бо ке 
ода но сти Иси до ре Се ку лић, де ло нај ве ће ду шев не на кло но сти и ду хов не 
при сно сти са Ње го шем, чо ве ком и пе сни ком, он да је сту ди ја о Ње го шу 
Ми ла Лом па ра де ло, до да нас, нај да ле ко се жни јег по е тич ког уви да, пре
по зна ва ња и не у по ре ди ве на уч не ар гу мен та ци је: по јам, и узор сва ком 
бу ду ћем по ку ша ју да се утвр ди ка ко је и за што је ве ли ки на ци о нал ни 
пе сник ујед но и европ ски. По не кад, бар у кул тур ним ди ја го на ла ма вла
сти те са вре ме но сти, или, мо жда, и ви ше од то га?

Сво јом оп се жном сту ди јом Ње гош – Би о гра фи ја ње го вог пе сни
штва, про фе сор Бе о град ског уни вер зи те та Ми ло Лом пар је – у већ осве
до че но европ ском ква ли те ту вр хун ске ли ков ногра фич ке опре ме из да ња 
ку ће „Пра во слав на реч” – ис црп но и не у мор но ме то дич но, а за ди вљу
ју ће на дах ну то – по ка зао и до ка зао ка ко и ко ли ко је ге ни је Ње го ше вог 
пе снич ког та лен та – у свој сво јој раз у ђе но сти уну тар срп ске тра ди ци је 
спрам хе лен ске и хри шћан ске – исто вре ме но кла си чан и во де ћи срп ски 
пе сник у сво јој европ ској уте ме ље но сти. Из јед ног по гла вља у дру го, 
оства рен је ана ли тич ки ра спон чу де сне убе дљи во сти – са гле да ност све 
да ле ко се жно сти пе снич ких вр ху на ца над вре ме ног деј ства оба сја на је 
– кроз епо хал но пе снич ко ис ку ство о сва ком вре ме ну: Ње гош епик, и 
Ње гош ме та фи зич ки ли рик, при бли жен је чи та о ци ма са сва ке стра не, 
исто вре ме но, без трун ке про пу ста и без огра ни че ња у пер спек ти ва ма 
раз у ме ва ња. 

По ди жу ћи на шу јав ну и кул тур ну свест о зна ча ју и ве ли чи ни ли
ри ке, епи ке и ме та фи зи ке Ње го ше вог пе снич ког де ла, про фе сор Ми ло 
Лом пар је – у да нас, по себ но те шком вре ме ну – уло жио епо ха лан на пор 
да по др жи и уз диг не и на шу свест о је дин ству два де ла срп ског на ро да 
у исто род ном ду хов ном ко ре ну чи је по ри ца ње – ма са ко је стра не сти
за ло – ни је одр жи во, јер ни је мо гу ће. 

Мир ко МА ГА РА ШЕ ВИЋ




