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Подгорица, Црна Гора
ОШ „21.мај”

КЊИЖЕВНИцИ КАО САГОВОРНИцИ у 
ПРЕПИСцИ ПЕТРА II ПЕТРОВИћА ЊЕГОшА2

Један он најзначајнијих писаца српске књижевности, Петар 
II Петровић Његош, у својој знаменитој заоставштини је, осим 
изузетних дјела, Горског вијенца, Луче микрокозма и Лажног цара 
Шћепана Малог, оставио и бројна књижевна писма. У науци је за-
пажено да она нису довољно проучавана и вреднована, па се овај 
рад бави њиховим тумачењем и уочавањем најмаркантнијих оз-
нака и карактеристика стила ове епистоларне форме. Из обимне 
Његошеве преписке су издвојена писма која су била дио корес-
понденција са другим књижевницима, а биће анализирана са 
тематског и стилског аспекта. Осим књижевних вриједности и 
практичне  намјере која је уочена, у њима је осликана и Његошева 
личност, његово знање, култура и изузетан таленат који се и кроз 
њих потврђује. На овом корпусу писама je препозната и снажна 
патриотска црта, што им даје велики историјски значај. 

Кључне ријечи: Његош, писмо, књижевност, језик, вјера, на-
ција, захвалница, молба

Петар II Петровић Његош, значајан пјесник и мислилац, филозоф и 
мудрац, владар и митрополит, измјестио је границе живота свих нас и 
заувијек нас повезаo са космичким висинама, све тајне открио и разрије-
шио, зле силе побиједио и остао овјенчан вијенцем славе, потврђујући да 
има живота и после смрти, јер то његова дјела стално доказују, а сам је 
био „мученик једног за слободу мученог народа” (Kecmanović 1949: 91).

Појавио се у књижевности на размеђи епоха, када су се бориле за 
превласт различите традиције, писана и усмена, које су се до њега 
развијале потпуно раздвојено, а код њега се „слиле у једно, у велику 
песничку синтезу” (Deretić 1996: 242). Није се ослонио само на усмену 
културу већ и на писану традицију класицизма и романтизма, па чак и 
средњовјековну књижевност. Иако рођен при крају једне епохе, означио 
је улазак у нову, модерну и напредну, коју је својим дјелима снажно на-
слутио. Kaко закључује у Историји српске књижевности Јован Деретић: 
„У својој најдубљој основи цело Његошево дело јединствено је, космо-
гонија и историја у њему произилазе из истих мисаоних и структурних 
претпоставки” (Deretić 1996: 245).

1 tpiletic@hotmail.com
2 Усмено саопштење са 43. Међународног научног састанка слависта у Вукове дане 

2013.
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Као мудар владар пратио је путеве  европске културе, што је под-
разумијевало честу личну преписку између знаменитих и мање запаже-
них личности, јер је зарад напретка намјеравао да у своју домовину до-
несе дух развоја и промјена. Управо он је „казао ону крупну уметничку 
реч, коју је тражио његов народ, коју је тражио његов век, реч у којој је 
истовремено била садржана сва вековна туга и понос прошлости и сва 
железна одлучност и јасна усмереност ка будућности” (Radović 1955: 11), 
па је путовао у европске метрополе, гдје је градио пријатељске односе, 
представљајући се својом личношћу и дјелом и на најупечатљивији на-
чин ширио истину о себи и својој домовини. Као резултат великог броја 
пријатељстава остала је богата преписка, па је основао „Исходјашчи 
журнал” у коме је готово сва писма штампао, сем појединих приватних, 
да би их изнио на увид јавности свога времена. „Пушка му је била прва 
забава, а гусле су му биле први учитељ: српска слава му је била прва љу-
бав, а небо са својим звијездама прва загонетка” (Slijepčević 1991: 264), 
записао је Ђоко Слијепчевић у Историји српске православне цркве, па су 
управо ово незаобилазне карактеристике свих његових дјела. 

Из црне Горе је путовао у Србију, Аустрију, Русију и Италију, па 
тамо сретао  значајне људе и са њима остајао у контакту преко писама, 
стварајући тако вјечна пријатељства, чије су главне карактеристике от-
вореност и искреност. У његовој заоставштини сачувана је прилично 
обимна грађа, око хиљаду и седам стотина писама. Она су готово уједна-
чена језичка и мисаона језгра уз неизоставне пјесничке редове који до-
носе лирску ноту, углавном националног садржаја, што је било у складу 
са временом и околностима. Његова се домовина непрекидно борила 
против непријатеља, одлучно изграђивала уређеније друштво и снажно 
стремила цивилизацијским нормама.   

Поред обимне преписке са сарадником и савјетником Јеремијом 
М. Гагићем, дубровачким вицеконзулом, дописивао се и са другим кон-
зулима и државницима, породицом и својим пријатељима, добротвори-
ма који су помагали у свим његовим напорима. Уз то био је у преписци 
са кругом књижевника, истомишљеника, људима сличне оријентације и 
знања. Они су били најзначајнији ствараоци његовог доба, Вук Стефа-
новић Караџић и Сима Милутиновић Сарајлија, али и франц Микло-
шић, Николо Томазео, Станко Враз и Медо Пуцић. 

Са Вуком Стефановићем Караџићем, сакупљачем народног блага, 
есејистом, књижевним критичарем и преводиоцем, повезивала су га за-
лагања за чисти народни језик и књижевну дјелатност, као и родољубиви 
ставови, па су постали искрени сарадници и пријатељи. Сачувано је око 
десетак писама њему упућених, а то су углавном биле молбе, похвале и 
погледи на његове књиге, писани бираним језиком који одаје пожртво-
ваност и блискост. Како је средином 1833. путовао у Русију ради завла-
дичења, „иако посве млад, у 20-ој години”, јер није био искушеник, овај 
чин није био у складу са прописима цркве, за шта је оправдање било „у 
изузетности случаја о коме се радило” (Petrović 1967: 74). На овом путу је 
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набавио штампарију за црну Гору, прву после ободске, па му се јавља из 
Петрограда 1833. године извињавајући се што није раније стигао да му 
пише, јер је опчињен пространством и љепотом града. Овдје се осјећа 
као да није на земљи, па одушевљење Русијом поистовјећује са њеним 
народом и запажа да је свемогућа рука творца пренијела благослов на 
руског цара и његов двор. Затим износи податаке о литератури коју чита, 
двије збирке његових пјесама и Хомера на руском језику и признаје му 
да је баш он српски Хомер у народној поезији, што је прецизна оцјена 
вриједности ових аутентичних народних дјела, којима упућује похвале. 
Управо оне су и требале Вуку, као вид подршке, јер је био изложен снаж-
ним нападима од стране противника његове реформе. Интересује се за 
његов Глас каменштакa и, ако допусте штампање, тражи да му пошаље 
12 примјерака. Потписује се као „прави и искрени доброжељатељ и слу-
га” (Petrović 1967: 76), што говори о њиховим присним односима.

Захтијева да му пошаље слова са цетиња у марту 1934. године, ако су 
саливена за Трст учитељу Владисављевићу, а он већ зна „каква ова слова 
треба да буду” (Petrović 1967: 77). Био је то још период борбе за штампа-
рије и проналажење адекватних слова, а Трст је био мјесто окупљања 
великог броја наших људи који су се уз црквену општину активно тру-
дили да заживи штампање књига на српском језику. Саопштава му у 
новембру да је наручио папир који је тражио кад је боравио на цетињу 
и прикупљао грађу за његово „историографско дело” (Deretić 1996: 214) 
Црна Гора и Црногорци. Оно садржи опис земље, приказ нарави и оби-
чаја, преглед историје, слику државне управе, као и податке о народној 
поезији и култури, а ово је био вид Његошеве подршке и похвале ау-
тору, а књига је заиста објављена у Штутгарту 1837. године. У наставку 
је писмо допуњено стиховима изразито националне тематике а тиче се 
очувања српства, па упућује директне поуке, што је у складу са романти-
чарским настојањима за очување и његовање традиције кроз језик, вјеру 
и нацију. Иако нису по литерарном квалитету на нивоу неких његових 
каснијих пјесама, она су најприје вид поклича као поздрав пријатељу и 
изражавање заједништва у вјери. 

Обавјештава га 1836. године да ће његове Пословице бити одштампа-
не у штампарији коју је донио из Русије, гдје је путовао са значајним за-
државањем у Бечу, из кога је донио сандуке руских књига и поново се са 
њим сусрео. Извјештава га да народног пјевача Јована Ковача није могао 
наћи, али и да је пронашао доброг Теодора Икова Пипера, који зна чак 
120 пјесама и да ће му те пјесме послати  да их одштампа како би биле „за 
удивљење људима”, јер прости народни пјевач из своје главе зна толико 
стихова. Такође преноси вијест да нема повећања пензије јер није добио 
одговор, док је завршетак писма лирска пјесма која му је већ послата, па 
ово постаје манир обраћања Вуку. Са цетиња га у септембру исте године 
извјештава о слању његових Пословица и Новог завјета и критикује дјело 
Сима Милутиновића о црногорској историји, јер му то није садржају, већ 
само препис повеља. Саопштава да ће му касније јавити да ли ће плати-



162

Тамара С. Пилетић

ти штампање Новог завјета о његовом трошку, што ово писмо смјешта у 
ред оних са практичним садржајем. Ова година је била изузетно тешка 
за црну Гору због глади која се њом ширила, а Његош је тада писао свој 
Горски вијенац, дјело у коме се показује као пјесник и државник, али и 
мислилац, јер: „Слобода човјека и народа, рађа потребу да се она извојује, 
брани и очува. Она намеће сталну и непрекидну борбу. Борба тражи сна-
ге, свијести, прегалаштва и пожртвованости” (Radović 1955: 24). 

Значајне 1847. године му у писму од 1. новембра износи своја раз-
мишљања о озбиљним темама постојања, али и приликама, односно не-
приликама у његовој домовини. „Паклена се мрежа разастире” или „ста-
ри су се ђаволи бојали крста, а данашњи се боје слободе” (Petrović 1967: 
272), што говори о непрестаним пријетњама, јер су око њега они који 
не желе напредак и бољитак, већ само чине недјела и злочине. Управо 
је међу својима „најусрднији жрец” (Petrović 1967: 272), јер му то намеће 
његов положај, али и биће и ум, који све осматра и тумачи. жали и про-
клиње што је „скочила ова искра у наше горе из гомилах пепела величи-
не Душанове”, а није се угасила, већ се попела, па „бљеска и довикује на 
себе громове, злобе и зависти” (Deretić 1996: 242), што говори о немоћи 
поједница, чак и владара да спријечи сва ова недјела и да тријумфује у 
свијету који га не признаје, јер влада силом, а не умом. Да није тако, он 
и његова земља, његов народ, били би „најсветија, најсилнија одаја ду-
шевно-електическога телеграфа” (Petrović 1967: 272), дакле простор који 
би само доносио духовни напредак. жали што се српска јерархија кри-
тички усмјерила на његов превод Новог завјета, па исказује подршку 
издању значајне књиге на народном језику. Како је ово писмо послато у 
новембру, дотад је већ из штампе изашао Његошев Горки вијенац, који је 
уз Вуков Нови завјет, као и дјело Ђуре Даничића и Бранка Радичевића, 
утврдило снажне основе српском народном језику који се почиње упо-
требљавати и у књижевности. 

Његош је као владар будно пратио дешавања у револуцији 1848. го-
дине, јер је у њима видио наду да је „куцнуо час” за ослобођење свих 
наших народа. У једном моменту је био спреман за измицање турској 
сили, а како му је Матија Бан донио средства из Београда за подизање 
устанка, па био разочаран кад је Гарашанин одустао од ових намјера. 
Тада се договара о слању црногорских војника и њиховој спремности за 
учешће у борбама против турске силе. Све ове околности су му донијеле 
много брига и проблема, па је био изузетно оптерећен овим државним 
питањима, јер се тада „узрујала сва Европа” (Dragićević 1949: 177). 

Тражећи лијек за своју болест, отпутовао је у прољеће 1850. године у 
Италију. Како се стање погоршавало, а вукла га је жеља да живот окон-
ча у завичају, враћа се у црну Гору, па на јесен поново иде на пут. Кад 
је Омер-паша Латас кренуо ка црној Гори, болесни Његош је ишао за 
Беч, како би измолио помоћ од руског цара који је тамо боравио, али је 
није добио, а није ни нашао спас за своје физичке болове. Даље се упутио 
ка Трсту и Напуљу, па на југ Италије и преко Млетака стигао до Мила-
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на, одакле је кренуо за Ђенову и стигао у Рим. Ово његово путовање по 
Италији најсвеобухватније је пратио Љубомир Ненадовић у Писмима из 
Италије, посвећеним овом нашем владару и владици. Са одушевљењем 
је писао о њему као „важној и живој знаменитости”. Затим путује у 
Беч, гдје је настојао да од руског цара издејствује помоћ од пријетњи 
Омер-паше, који се спремао да нападне црну Гору. Поражен његовим 
негативним ставом, Његошево здравствено стање се видно погоршало. 

У децембру му детаљно преноси утиске при повратку из Беча, као и 
опис Млетака, који личи ономе из Горског вијенца, о Драшковом путу. 
Описује предјеле кроз које пролази, „питоме руже под ведрим небом” 
(Petrović 1967: 316), „станове љетње (кампањама)” (Petrović 1967: 316) који 
су служили за љетовање патрицијама, па закључује да је ово „један пље-
нителни вид”, а препознаје се „вкус, сила искуства и некадашње богат-
ство млетачко” (Petrović 1967: 316). Смјештен је у „богату квартијеру”, па 
да је „владика црногорски Нијемац” (Petrović 1967:320), а овакав му је 
смјештај, не зна да ли би бољи у Бечу нашли, сем Шенбруна. Тамо су 
„зидови од собе вјешто ишарани, а особено њен свод”, по коме су анђе-
ли и виле са цвјетовима, трубама и крунама, а соба је застрта двостру-
ким ћилимом, а прострта је и телећа кожа, зидови украшени са старим 
сликама, док је огледало у златној боји. Даље су описани столови, вазе, 
свијећњаци, као и модерни фортепјано, софа, канабет, осам „полтронах” 
и осам модерних столица, па овај детаљан опис ентеријера  представља 
сјај и богатство Млетачке републике, а упола је јефтинији смјештај него 
онај који је плаћао у Бечу. Оваква приступачна цијена није за италијан-
ске владаре, јер су једно „европски, а друго без отачаства рашћерани 
Срби” (Petrović 1967: 320), што је суочавање са неминовном судбином 
његовог народа, која ријетко може да иде у њихову корист. Иронично 
износи опаску „дивне Млетке, али су богме у рђавој кожи”, па су се по 
њима „посукале прње и јачине”, а Лацман се не да закрпити, док Тур-
чин довијека крпи своје одијело па прави мјешавину од свих народа и 
масти. Ово сликовито казивање говори колико су Лацмани по природи 
сналажљиви, као и Турци који су прилагодљиви и купе све оне вријед-
ности и љепоте које имају други народи. Наравно, судбину свога народа 
види најтрагичније, јер њиме јаче и надмоћније силе управљају. Писмо 
завршава ставом да му је здравље доста добро и да му је „све пријатнији 
ваздух” (Petrović 1967: 320) што је ближи екватору. Саопштава му план 
да у наставку иде за Напуљ и поздравља све који га се сјећају. Ово писмо 
јако надахнутог садржаја показује његове склоности да запажа детаље, 
ређа их у занимљиве слике, признаје своје способности уживања којима 
су склони сви живи људи, али исто тако коментарише свој и туђи поло-
жај, са великом жељом за ослобођење своје домовине.  

Са цетиња му се јавља 1851. године писмом практичног садржаја и 
шаље му два примјерка „Гусала” у преводу професора Френкла и „Пјес-
не” Бранка Радичевића. Признаје да превод не умије да коментарише, 
док за Бранкову поезију износи став да је „приличан прољећњем леп-
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тиру који лети с цвијета на цвијет” (Petrović 1967: 330) и на „запуштеној” 
(Petrović 1967:330) српској ливади ради, што је одлична оцјена стања у 
српској поезији на народном језику. У наставку писма се жали на мрт-
вило које га је обузело јер му „тијело страда и стење, а душа се вије у 
олујама” (Petrović 1967: 331), заиста му се приближава судњи дан, али 
се показује као велики борац и непрестани ратник, коме душа улази у 
олује, дакле и даље не прекида своје умне радње за које је од почетка сво-
га живота судбински предодређен.  

Преписка са Симом Милутиновићем садржи велики број пјесама 
уз  пријатељски тон и поштовање према своме учитељу, јер га је од 1827. 
године  подучавао и васпитавао „народа црногорског секретар” (Deretić 
1996: 219). Уз пјесника Симу Милутиновића Сарајлију стицао је основ-
на знања из историје, филозофије и поезије, а посебно о дешавањима 
у вези са Првим српским устанком, уз подстицај на мисаона размиш-
љања која ће обиљежити његов даљи пут. Упркос овом знању, учењу ру-
ског и италијанског језика, цијелога живота био је свјестан недостатка 
систематско стручног и планираног школовања, мада га је својим књи-
жевним стваралаштвом превазишао и показао да је у њему рођен нат-
просјечни појединац, коме је природа дала далеко више од свих потреб-
них знања и способности.

Током 1844. године Његош је путовао у Беч како би наставио борбе 
против силе турског везира Осман-паше Скопљака, који је освојио Ле-
сендро и Врањину, чиме је показао да не признаје црну Гору као државу 
и отворио пут Турцима у унутрашњост земље. Ове историјске околно-
сти су му тешко пале, па је свим својим снагама покушавао да дипломат-
ским путем ова острва врати, што је на тематском плану препознатљиво 
у његовим писмима. 

Са цетиња му у септембру исте године пише писмо које започиње 
стиховима: „Ђе се прса народношћу жежу, / Ту с’ ласкања модна не из-
лежу” (Petrović 1967: 222), што је апотеоза српству и Србима, па као да је 
цијело писмо пјесма у прози. Његош сва стремљења човјекова усклађује 
са „историјском свијешћу, тј. националним осјећањем” (Vidović 1989: 77) 
јер нацију изједначава са историјом, па је историја начин постојања на-
ције. Захваљује му за наклоност „к овоме тврдоме и крвавоме крају, но 
српском од искона” (Petrović 1967: 222). Истиче све Србе који су се у лите-
ратури остварили, али затим сви пребирају туђе послове и своју вјеру по 
другим олтарима шире, али српство је „сјајније”. Износи став да оно што 
им недостаје је народна гордост, која се не може стећи без „просвештења”. 
За њега „бити просвећен значи прионути уз истину пријатељства и ис-
тину народности” (Lompar 2010: 217), па напада писце који се клањају 
туђим вјерама не поштујући своју, већ се „удивљавају туђину” (Petrović 
1967: 224). Пјевао је и сам пјесме посвећене туђим ствараоцима и показао 
да је упознат са ширим књижевним збивањима и дјелима страних ауто-
ра, који се надовезују и ослањају на традицију његовог народа. У настав-
ку пише о конкретном догађају погибије кнеза Николе Васојевића, па 
преноси име убице који му је био пријетња и на превару га убио. У завр-
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шетку писма га моли да кнез Србије прихвати народ који долази из црне 
Горе са поштовањем, па овај став говори о међусобној бризи и пажњи.

Неколико писама му је послао са цетиња током љета 1845. године, 
која потврђују да је са њим био у редовној преписци и изразитим прија-
тељским односима изграђеним на темељима истинског познавања и 
препознавања његове личности. 

У првом, писаном крајем јуна, шаље му своје „мало дјелце” (Petrović 
1967: 233) Лучу микрокозма и изражава молбу да га преда у штампарију 
уз захтјев да изврши коректуру и да се штампа на лијепом папиру у 300 
примјерака. Ово романтичарско дјело дубоке мисаоности садржи шест 
пјевања и уводну пјесму. Што се тиче материјалних средстава, захтијева 
да их обезбиједи, па да се обрати Васу Васиљевићу, који би их за њега 
приложио, а послаће му их преко Трста. Осим конкретних детаља, ово 
писмо садржи и одломке који носе нека филозофска размишљања и дио 
су његовог општег погледа на друштво, али и на постојање.

Увод писма је размишљање о савременим генерацијима међу којима 
су правила дружења претворена у ласкање и хладан осмијех, што нема 
поријекло из Париза, већ је прије знак општег просвјетљења. Овакво по-
нашање оптерећују, али зна да међу њима „блиста светијем правилом ис-
крено срдечнога људскога друштва” (Petrović 1967: 233), па су ови редови 
доказ њиховог правог пријатељског односа у времену које га не препо-
знаје и не цијени.

Завршетак писма такође садржи мисаоне садржаје у којима је сли-
ка поређења са мравима који граде своја мравишта, пчелама које граде 
своје палате, да би закључио да искрено подржава општу слогу и зајед-
ништво, јер је одговоран и одан владар. 

Сљедеће писмо је краће и садржи углавном конкретна питања о ма-
теријалним средствима, која од њега тражи за отварање пиваре, али и за 
регулисање породичних односа, а унапријед зависе од њега самог, па из-
носи став о томе да је тешко „воспитанику” да одбије свога учитеља јер 
му је много дужан, што  је цијелог живота износио. Већ у сљедећем писму 
шаље му дар од 200 форинти и захтијева да преда Лучу на штампање у 500 
примјерака, чиме се потврђује њихова борба за ширење књижевних дјела.

У писму послатом 1846. године са цетиња се интересује да ли је 
Луча, значајно дјело, изашло из штампе јер је по договору требало и ра-
није, па ако је штампана, моли га да му пошаље 100 примјерака, а ако 
није, да је преда директору штампарије. На крају писма помиње да ово 
писмо не доживи као пожуривање „к врху магическе горе“ (Petrović 
1967: 250), већ само као „желаније” које „неограничено влада у човјека” 
(Petrović 1967: 250). Ниједно писмо њему написано није могло да садр-
жи само конкретне практичне савјете, већ је свако бар у завршници из-
носило готово филозофско-поетске редове који потврђују његов умјет-
нички таленат и склоности. 

Николи Томазеу, талијанском књижевнику, филологу и револуцио-
нару, писао је из Трста у марту 1847. године писмо у коме ниже филозоф-
ска размишљања. Представља људску радост изазвану сусретом са дра-
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гим људима, па овим поводом износи своје ставове одвојености људске 
душе, оног земног, оптерећеног страстима и оног уздигнутог умној сили, 
а оне заједно чине јединство које обитава између земље и неба. У настав-
ку писма изражава одушевљење позориштем у Венецији, гдје је спознао 
како једна тиха душа може бити и пламтећи поток. Ову вјештину назива 
„божественом” којом се може „угасити бура животна и бесмртно блис-
тати у умном пристаништу” (Petrović 1967: 262, 267). Мисао којом се за-
вршава ово писмо је практични дио са информацијама о листовима и 
транспорту, а свом сараднику преноси утиске: „ја бих волији да смо се 
доцније родили”, што се односи на театарске вјештине са којима се сусрео 
у Италији. Ово писмо спада у ред оних која су књижевна, потврђујући то 
стилом, односом према адресанту, тематиком и бираним језиком.  

Јавља му се са цетиња у априлу 1848. године да га подсјети на ама-
нет који је природа дала људима, „ко обожава свободу и ко је управо 
свободан, он подобноме себи не жели ни твори обиде”, па се пита има 
ли „кервавије странице у свемирској историји од церногорске?” (Petrović  
1967: 281) поводом последњег пада косовског царства. Овај историјски 
пораз тумачи као борбу неједнаких и истиче залагање црногораца. На-
води затим четири узрока ових дешавања, а то су најприје клетва која 
прати све Словене од искони, затим негативан став противника према 
слободи, односно одрицање од ње, као и „сјеме неслоге” (Petrović 1967: 
281) која је више зла учинила од сила и оружја непријатеља, а научили 
су је од Турака. У овим редовима показује се као озбиљан владар који 
најбоље познаје свој народ и спреман је да га оштро критикује зарад 
објективног самосагледавања и побољшања међусобних односа и зајед-
ничког дјеловања.

На крају писма се једноставно потписује: „Ваш обични пријатељ”, 
што говори о међусобној искрености и отворености.

Словеначком књижевнику и књижевном критичару, Станку Вразу 
пише  у октобру 1848. године пријатељско писмо са цетиња да му зах-
вали за послате књиге и изрази задовољство јер је далеко од „свјестних 
људи и од литерарног свијета” (Petrović 1967: 286), што је критички став 
према средини на којој је поникао и у којој живи. Коментарише вријеме 
које је испуњено неизвјесношћу, па жели да лијепо спава и да прочита из 
новина лијепе новости, али зна да је „лакше ономе који се бори но ономе 
који чами код куће” (Petrović 1967: 286), што је потврда његове преду-
зимљивости и жеље за дјелотворном акцијом. Дотиче се теме вјечитих 
непријатеља који владају црном Гором и призива дане независности 
који би показали своје снаге. У романтичарском духу велича народност, 
а за несреће оптужује слијепога демона који дјелује са циљем народног 
разједињења. Овим писмом је исказао свој став о томе да ни сарадња са 
велесилама неће довести до ослобођења Јужних Словена.  

Пријатељско писмо шаље дубровачком пјеснику и српском ро-
дољубу Меду Пуцићу, током априла 1849. у коме му се захваљује на дару 
који је од њега примио. То су китне Српкиње које сјаје „вјероисповије-
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данијем народним” (Petrović 1967: 298) у чему се потврђује његова љу-
бав према народности. Обраћа му се као књижевној дики дубровачке 
књижевности, што је изузетна похвала кад се зна од кога стиже. Кри-
тикује природу свога народа који је одолио силним непријатељима, али 
су кренули једни против других, а износи страх да се Срби од ове ране 
неће никад излијечити: „свачија их сабља сјече, истријебити их не мога”, 
а „глупи их мисионари са својим лажима окужише и утријеше”, па „кр-
ваву сабљу међу Србима извадише и отискоше ријеке братске крви те 
провреше” (Petrović 1967: 298).  

У наставку писма уочава да идеја југословенства није заживјела и да 
се народ радије предаје туђину, како су „обећано феудално уређење Аус-
трије и слободна Војводина” (Popović 1996: 20), само илузија и узалудне 
наде јер „Југословени силе своје не познају, па и заслуге своје  не виде” 
(Petrović 1967: 298). Овакве ставове  тумачи као недостатак потребе и 
разумијевања за дичну слободу јер је он био владар широког духа који је 
осјетио шта значи слобода у једној земљи и колико сви треба да се труде 
да је стекну и очувају, јер само у њој човјек може да развија своје спо-
собности и жеље. У завршетку писма се пријављује за пренумератна ча-
сописа „Дубровник-цвијет народне књижевности”, чиме показује своје 
интересовање за народну књижевност овог краја. 

Словеначком књижевнику и лингвисти францу Миклошићу, про-
фесору  словенске филологије на Бечком универзитету, извињава се у 
марту 1850. године што касни са одговором, а као једини разлог наводи 
своју болест. Како овај писац припрема рјечник, слао му је Србуље које 
су му биле неопходне у раду, па изражава наду да их је добио. За ово ње-
гово залагање очекује да ће бити „највећа драгоцјеност”, а посебно што 
је његовом руком остварена. Ови редови величају и значај рјечника као 
богате књижевне грађе, али и цјелокупних књижевних дјела овог ауто-
ра. Изражава и интересовање за његов књижевни лист, али и саопштава 
став да је он на позицији да може помоћи „слијепом и кукавном југосла-
венству” (Petrović 1967: 300), што је и било објективно. 

Аустријском књижевнику Лудвигу Аугусту франклу захваљује у 
октобру 1851. године са цетиња за лични превод Гусала и износи став да 
народне пјесме најбоље одсликавају народ. Затим износи своја размиш-
љања о поезији која добијају облик есеја. По њему она је „искра тајин-
ствена”, „искра бесмртног огња”, али и „бурна клапња” и „чедо уског по-
днебља нашег” (Petrović 1967: 332), чиме износи све главне особине овог 
књижевног рода: тајанственост, неуништивост, непредвидљивост, али и 
ограниченост, која је дио људске природе. Посматра посебно пјесника 
који је „крик смртога”, „глас вопијућег из пустиње”, а „сања о бесмртију”, 
„довикује га и за њим се и топи” (Dragićević 1949: 212). „Његов се едем 
шири на луковима тврди” (Petrović 1967:332), чиме ставља пјесника у ред 
са светим лицима који имају сва знања, све знају и разумију па их чека 
заслужени рај. За човјека здравомислећег „нити је муке ни увеселенија 
на свијету, јер су све људске посластице „са отровом припремљене”, што 
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је дио Његошеве космогоније у којој се сагледава живот као пролазна и 
мало вриједна ствар која носи само патње и мучења. Препознаје једино 
Бога чија су сва дјела живот јер је он „велики мајстор”, па радије гледа 
„трудољубље и искуство мрава и плеча”, него сјај свих европских столи-
ца. По овим је редовима јасно да су ово надахнуте ријечи митрополита, 
који је на самом крају живота до овог закључка дошао кроз животно ис-
куство, уз познавање виших знања која су га научила мудрости, одмјере-
ности и стрпљењу. Кроз сва своја дјела уочава и исказује свијест о про-
падљивости и ништавности свега, ако се не посједује вјера у свете тајне и 
недостижна духовна знања.

Сва тумачена Његошева писма упућена другим књижевницима по-
тврђују колико је овај пјесник био изузетно наклоњен књижевном ст-
варалаштву и дјелатности, препознавању и његовању народног блага, 
снажно патриотски оријентисан ка одбрани отаџбине и борби за њену 
слободу, а умно обдарен, мимо свих својих претходника у српској књи-
жевности. У складу са својим временом и изузетно изнад њега, ова пис-
ма су доказ да је са књижевницима савременицима био одани и искрени 
сарадник и пријатељ, па су она колико год била књижевна и везана за 
литерарна питања и филозофска размишљања, исто толико и практич-
на са веома конкретном темом, али и приватна, односно лична и на нају-
печатљивији начин изражавају његову посебност и непоновљивост. 
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Summary

This paper examines the literary correspondence of Petar Petrović Njegoš, which has not 
received proper academic attention and evaluation. Out of Njegoš’s voluminous correspond-
ence, we have selected the letters he exchanged with other writers and we have analysed their 
thematic and stylistic aspects. In addition to their literary significance and practical purpose, 
these letters reflect Njegoš’s personality, his erudition, culture and extraordinary talent. The 
selected letters also reveal a strong patriotic line, which enhances their historical importance.
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