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С Његошем у библиотеку и библиографију

Аннотация: В статье анализируется роль и судьба богатого личного собрания 
книг владыки Черногории и выдающегося писателя  XIX  в.  П.П.  Негоша.  Это 
собрание  послужило  основой  для  формирования  национальной  черногорской 
библиотеки.  Подчеркнуты  тесные  связи  библиотеки  на  Цетине  с  сербской 
национальной  библиотекой.  Трагические  исторические  обстоятельства  не 
позволили  библиотеке  Негоша  сохраниться полностью.  Библиография  его 
собрания и книжного фонда того времени является сложной исследовательской 
проблемой.  С  этим  тесно  связана  задача  составления  полной  библиографии 
произведений самого П.П. Негоша .
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Abstract: In the article is given the analysis of the place and destiny of the ruler of 
Montenegro and outstanding writer of XIX Peter Negosh’s rich collection of books.  
This collection became the basis for creating  the national Library of Montenegro. In 
this connection close ties between the Cetinje library and the Serbian National Library 
were  marked.  Tragic  historical  circumstances  prevented  from keeping  this  library 
intact. Making the bibliography of this collection and the other books of that epoch is 
a complex problem for researchers. The solving of this problem will help to create  
whole bibliography of the works of Negosh.
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Из бележака Димитрија Владисављевића, српског учитеља из Трста, спо
знаје се да је Његош од ране младости волео да чита, те да је поступно до
пуњавао библиотеку коју је наследио од митрополита Петра I, што је бројала 
око 500 књига. Пошто је упознао Његоша, који се кроз Трст 1833. запутио у 
Москву, Владисављевић у писму Јосифу Рајачићу, епископу у Шибенику, да
тираном 10. децембра 1833, сведочи да се Његош «јако заљубио у читање 
књига српских и руских. (...) није их само читао, него чисто и напамет изу
чио, тј. тако запамтио, да млоге комаде из различних љетописа и на памет 
знао рецитирати, и о њима доста љепо судити. Особито им је мила поезија 
српска  и  руска»  [Секулић,  316].  Владисављевић  је  1836.  Његошу уручио 
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«словницу илирску» коју му је Бабукић поклонио, што није био неуобичајен 
пут књиге од писца дародавца до поклонопримца. Било да су књиге Његошу 
самоиницијативно  поклањали,  или  да  их  је  он  сам  наручивао,  попут 
љубљанских Новица (1851), односно куповао, најчешће је то везивао за своја 
путовања.  Током  путовања 1833.  Његош је  «набавио повећи број  књига» 
[Дурковић Јакшић, 116], али су их аустријске власти задржале у Котору, због 
чега Његош у писму изражава своје незадовољство: «Куда сам год прошао из 
Русие, враћајући се у мое отечество, нигди ми ниесу биле забрањене књиге, 
које сам са собом носио, само у Котору (...)» [Вуксан, прир, 93]. 

Ипак, има четрдесетих година 19. века и систематске бриге за развијање 
библиотеке на Цетињу.  Да ли је та библиотека лична,  владарска и влади
чанска, или је државна, односно национална, тешко је разлучити, и појмовно 
и суштински. У своме тексту Нешто о узајамности нашој, објављеном у Срб
ским новинама, Милорад Медаковић, тадашњи Његошев сапутник у Бечу, 
прекорева постојеће институције културе, науке и образовања и подсећа на 
потребу братске узајамности: «У Пешти има Матица србска, која различна, а 
често  и  веома  полезна  сочиненија  издаје;  у  Београду Правителствена  пе
чатња и Друштво србске словесности, у Загребу исто основана је Матица. 
Ово су три главне точке, које садржавају у себи врховност и принцип наше 
литературе. (...) Могли бисте свагда на једном екземплару, који се печата, од
мах одозго кратким рјечма назначити:  За Библиотеку црногорску.  Ви ћете 
нам кроз  то  велику усрдност братске  слоге  и  љубави показати». Прихва
тајући  Медаковићев  апел,  Милош Поповић шири по  овом питању утицај 
својих новина у Пешти, Бечу, Загребу. А. Чепилић из Беча 27. фебруара 1847. 
пише да су  «љепу збирку многих наших народних и иних (...) занимљивих 
књига» сложили  и  по  једном  експедитору послали  у  «црногорску  књиж
ницу». Студент у Бечу Стјепан Пејаковићобраћа се истим поводом и Гају и 
Бабукићу. Црногорска захвалност ишчитава се из следећег цитата: «Ваша ће 
имена у овим гордим и крвљу обливеним горама са благодарношћу уписана 
бити. Свакоме правоме Србину Црна Гора је љубкозвучеће име, а највише 
благородним огњем запаљеним милим грудима». Целу акцију прикупљања 
књига Милош Поповић не само иницира, већ и прати, и иако је прикупљено 
педесет књига,  «умољава се», како пишу, «свакиј родољуб да књиге ил које 
излишне има, или иј изда на жертву пренесе Црногорској библиотеци». Вра
тимо се поново питању карактера библиотеке, сродном оном које се везује и 
за српску националну библиотеку. Да ли је она библиотека Глигорија Воза
ровића, настала у његовој књижари, или је јавна библиотека, како ту вест до
носе Новине Читалишта београдског, или је национална библиотека, с обзи
ром да почиње да прима обавезни, односни цензорски примерак, достављан 
из Државне штампарије по налогу Милоша Обреновића. Историја се овде у 
Београду сложила да је тада узрастала национална библиотека, али шта је у 
братском  окружењу  институција:  Његошева  или  национална  библиотека? 
«Све књиге које су стизале на Цетиње биле су упуђене Његошу, а само поне
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кад Библиотеци Црногорској, итд, али су и те књиге улазиле у састав Њего
шеве библиотеке. О томе сведочи случај Владислава Залеског, која је 1833. 
адресирана Библиотеци црногорској,  а која се налази и сада у Његошевој 
библиотеци» [Дурковић Јакшић, 119]. У Музеју на Цетињу сачувано је 819 
књига из Његошеве билиотеке, оних са екс либрисом, објављених и обрађе
них до 1833. године, или каснијих издања, вредних по себи, и као Његошева 
лектира, али вредних и по бризи која им је посвећивана од каснијих читала
ца, попут књегиње Даринке, жене кнеза Данила Првог, или по скоро духов
ној  везаности  за  реликвију,  какву  потврђује  прича  о  Исаилу  Томићу  из 
Дробњака, који је добио књигу од Симе Матавуља, када је он уређивао Њего
шеву библиотеку 1886. године,  из које су потом сви листови разнешени као 
спомен, а један, из Томићевих руку, сачуван је у Шавничкој читаоници с бе
лешком:  «Приложи као спомен да се чува (...), јер је рука великог пјесника 
овај лист дофаћала и тим је освешан»1 [Дурковић Јакшић, 120]

Непотписани Његошев савременик објавио је у јануару и фебруару 1851. 
у аугсбуршким новинама текст Један излет у Црну Гору и у њему белешку 
пуну поштовања према Његошевој библиотеци: «Имао сам прилику видјети 
Владичину библиотеку. Одмах се примјећују многобројна значајна руска и 
француска дјела, затим Хомерова Одисеја и Илијада, што још и данас пред
ставља алфу и омегу живота и духа славенско-гршког ориента. Надаље ту се 
налази један руски превод Лорда Бајрона, чији дух и чије пјесме су исто тако 
свестрано повезане са овим ориентом. Ту су такођер граматике нових живих 
језика, француског и руског, које владика уз свој матерински српски говори и 
пише, талијанског који разумије, а разумије по мом мишљењу и нешто ње
мачки. Пожелио сам , да бих си могао учинити један исцрпни каталог ове 
мале библиотеке, који би сигурно био вриједан прилог за упознавање овог 
знаменитог  човјека,  садађњег владара Црне Горе,  и који би врло корисно 
освијетлио његов озбиљни пјеснички дух» [Лисац, 160]. Но, то што је желео 
анонимни путописац није обавезивало његовог наследника на престолу, нити 
је он то желео, већ је својм немаром и допринео растуру библиотеке и архи
ве. Краљ Никола је пожртвовано у бегу из земље понео сва значајна докуме
нат,  али  она нису укључивала Његошеву преписку и  исходеће протоколе. 
Преписку је немар сачувао, а архиву, чак и из доба Немањића, Балшића и 
Црнојевића, брига је упропастила, закопана у земљи 5 година, она је потру
лила. Општу небригу потврђују најразличитија преписка сачувана по књига
ма, разасутост књига по целој Црној Гори, политичке несугласице због којих 
су се књиге губиле, сачувани ретки примерци у Манастиру, Цетињској Бого
словији, Државној библиотеци, још увек у приватним рукама брижника, рек
ли бисмо ипак несавесних према своме културном наслеђу.

1 Љубомир  Ђурковић Јакшић наводи:  «Благодарећи помоћи Душана Милачића, управника 
НБ у Београду и његовог пријатеља у Паризу, утвржено је да је овај лист из књиге: Jules  
Sandeau, “Mademoiselle de la Seigliere”, Paris 1873, а да је гравира на њему француског сли
кара Maurice Leloir-a (1853–1877)».
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Његош је, по свему судећи, био библиофил, пажљив и страствен читалац, 
који је оставио белешке на белинама својих књига. Владимир Отовић је неке 
од њих ишчитавао и анализирао утицаје Његошеве лектире на његово ства
ралаштво. Његош је подвлачио и наслове 19 књига, које је поседовао или же
лео да набави на основу, срећом сачуваног, каталога петроградског књижара 
Александра Смирдина.

На измаку века  у  коме је  стварао  Његош освануће  једном умесечнику 
Зора, листу за забаву, поуку и књижевност, забринута белешка: «Имамо јед
ну неуређену, неукусну, разбацану хрпу књига, која је представник српске 
књижевности, онакве каква је». «И том је јаду тешко одједном помоћи. Све 
спалити, па све у новом издању издати, то је немогуће. Али, једно је могуће, 
а то је да знамо шта и каквих све књига имамо у тој хрпи наше књижевне си
ротиње». Поступно и аналитично аутор прво прави паралеле у стања у стра
ној и домаћој књижевности и библиографији: «Туђе књижевности, то су по
плаве силних издања, и у тој поплави не прођени једна капљица неопажена, 
необјављена и неуведена у онај велики зборник свију издања те књижевно
сти, у – библиографију». На супротњим стоји и неред наше издавачке и биб
лиографски праксе: «Ми немамо ни најпримитивнијег инвентара овог наше
га логумног блага»1. Затим се критика усмерава на значајне институције кул
туре, Српску Краљевску Академију, Српску Матицу и Српску књижевну за
другу, које су недовољно свесне своје друштвене улоге и «часности» задатка 
израде  српске библиографије.  Аутор текста  свој  ентузијазам  покушава да 
пренесе на уредништва свих српских листова и «трију књижевних корпора
ција», па библиографију надахнуто описујекао «ручну књигу сваког књижев
ника, кондуктер на пут у његова књижевна позива, а осталим читаоцимане
оцјењив компас камо да упре своје очи, да би задовољио своје умне захтјеве и 
нашао потребне интелектуалне хране». За очекивањеје да су овакав, истовреме
но рационалан и полетан текст, пренели у целости, или у изводу, сви cрпски ли
стови и да су озбиљно приступили организованој изради српске библиографије. 
Међутим, «на овај чланак није се ниједан лист осврнуо, нити га регистровао са 
напоменом његове умјесности». Једино је Књижевно одељење Матице српске 
на седници од 22. марта 1901. године одлучило да распише конкурс за Прије
гледни садржај свију књижевних листова српских у 19. вијеку и да само изради 
план за обављање тог одговорног и обимног задатка2. 

Давидовић је први профилисао биобиблиографију код Срба, али је Геор
гије Магарашевић једини у то време нагласио њен значај и потребу за њом у 
свакој, па и нашој средини. У тексту Биографическе черте славни Сербаљаон 
с уважавањем истиче да «совершена биографија» захтева «изображенија ума 
(...),  человјекопознанства  и  способности».  Стога  он моли све  родољубиве 
Србе да у име «народне чести и ползе» саопште све што знају о «славнима у 

1 Српска библиографија / Semper // Зора. С. 217
2 Зора. 6, 3–4 (април1 1901). С. 86
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роду нашем људма и њи о видјели да се то у Љетопис Сербску стави и роду 
познатије учини»1.

На тим основама, кроз две-три деценије, у повременим библиографским 
исписима, јављају се, мада ретко и подаци о објављивању Његошевих дела.

У четвртој деценији 19. века у периодици се срећу библиографски записи 
Антонија  Арновљевог  Арнота,  адвоката,  публицисте,  професора физике у 
крагујевачком Лицеуму, уредника  економског додатка Српских новина, об
разованог  књижевника,  покретача  Магазина  за  художество,  књижество  и 
моду, у којем је објављивао Српску библиографију, насталу по угледу наХо
рањијев Библиографски лексикон мађарских писаца, са којим Арнотова биб
лиографија има додира у алфабетском, а унутар овога хронолошком распо
реду писаца, уз које су наведени и основни биографски подаци. Током прве 
године излажења часописа, Арнот је, из свог рукописа, одабрао 191 српског 
писца, с чијим је делима упознао публику,  ширећи опис чак и критичком 
анотацијом, а за још 26 писаца је упућивао на Додатак, који је имао намеру 
да штампа. У 47 бројева у другој години излажења Магазина Арнот је попи
сао  62  писца  са  195  библиографских  јединица. Поводом  Његошевог  Пу
стињака цетињског Арнот је забележио да је то дело у стиховима прво које 
се у новије време у Црној Гoри печатало. У напомени, односно примјечанију 
ове библиографске јединице записано је:  Петрович је митрополит просве
штеније у својој области разсејавати почео својим сочиненијем. он је год. 
1833. из Русије, где се неко време бавио донео писмена росијска, и тако књи
гопечатњу у Црној Гори (на Цетињу основао)2.

Александар Андрић,  официр,  штампар и  уредник Зимзелена,  објављује 
Србску  библиографију за године 1845, 1847, у  поменутом календару 1846, 
1848 и 1849. године, доносећи и вести о књигама које други библиографи 
нису бележили, или су то чинили погрешно, укључујући чак и Стојана Нова
ковића. За Огледало србско у одредницу је ставио Његоша, али је датирао 
1846. годином, како је пренео и Димитрије Кириловић. Иста књига је код 
Стојана Новаковића (бр. 1377) вођена на наслов и лоцирана у 1845. годину, 
како је записано и у Каталогу Народне библиотеке Србије (бр. 1799). Мада 
Милош Поповић у Подунавци , у бр. 13, 29. марта 1846. године не везује 
Огледало српско за Његоша, у овој јединици уноси правило тачног прено
шења арапске и римске пагинације, што библиографији претходно није било 
познато.

Биобиблиографски прилог о Петру II Петровићу Његошу потекао из пера 
А.Г. (Андра Гавриловића) допуна је ранијим студијама Светислава Вуловића3 
и самог писца Андра Гавриловића4. У њему не само да су сакупљени непо
знати подаци о нештампаним Његошевим песмама, већ је исправљена греш

1 Исто. 
2 Зимзелен. 2, 17 (26. февр. 1839), 67.
3 Годишњица Николе Чупића. Књ. 1 и 7.
4 Исто. Књ. 19.
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ка у датирању једне штампане. Ту исправку омогућила је, управо, једна у 
низу књижевних вести,  које  су у овом раду истакну те  као надокнада за 
континуирану библиографију. Вест је објављена, како преноси Андра Гаври
ловић, у 35. броју Скоротече од 4. маја 1844. и захваљујући њој година на
станка песме Три дана у Тријесту померена је са 1847, како је претпостављао 
Св. Вуловић, на 1844, како је касније преносе и Љубомир Ђурковић Јакшић 
(Библиографија о Његошу, Београд, 1951) и Црногорска библиографија (том 
1, књ. 3). Она гласи: «Књижевна вест. Владика Црногорски дао је у Бечу пе
чатати једну сербску песму под насловом Три дана у Триесту, која се, гле
дајући  на  форму,  као  и  управо поетическим мислима верно одликује.  Он 
пева у њој о изображењу, морју, терговини, бродарству и душевном животу». 
Ова вест је утолико вреднија што поменуто дело, не обавестивши се  прет
ходно у Скоротечи о њему, није пописао ни Стојан Новаковић у Српској биб
лијографији.

Горски вијенац забележили су библиографски прилози у Летопису (бр. 
78), Подунавци (бр. 16 за 1947) и Зимзелену за 1849. годину. Једина смесица 
у Подунавци број 3 од 17. јауара 1847 јесте она којом се најављује да се печа
та драматически спев Горски вијенац, господара владике црногорског. Најава 
је опремљена садржинском анотацијом и романтичарски обојеним поносом 
рода због посвете Карађорђу. У броју 16 од 18. априла 1847, сада у рубрици 
Нове књиге, дат је потпуни библиографски опис објављене књиге као исто
рическог собитија при свршетку 17. века, штампаном у Бечу, с ликом Данила 
Владике црногорског, назнаком формата осмине, са римском и арапском па
гинацијом и обавештењем о цени књиге и књижари Григорија Возаровића у 
којој се ,може купити. У броју 27 од 4. јула (108) и 28 од 11. јула 1847, на 
шест стубаца, нализирана је структура, садржај и поруке Горског вијенца.

Допринос  књижевних  часописа  настајању  библиографије  српске  књи
жевности у преводимана друге језике био је скроман, али се на њихови стра
ницама није шкртарило у изрицању похвала оним институцијама, које су на 
том пољу оствариле значајан допринос. Веселиновићева Звезда је срдачно 
препоручила  Француску  библиографију  о  Србима  и  Хрватима1 Николе 
С. Петровића у издању Српске Краљевске Академије, која је израђена ”са ко
лико интелигенције, са толико исто брижљивости”, те је «за историчаре и по
литичаре право благо». Ценећи напоре Српске Краљевске Академије, Звезд 
све чешће доноси податке о преводима српских писаца у страним часописи
ма,  попут  приповетке  Светозара  Ћоровића  у  немачком  листу  Боснисцхе 
Пост2, приче Заклетва Јанка Веселиновића на чешки3. Придружује јој се и 
Колообјављивањем библиографије  Његош у  талијанској  књижевности  Да
нила А. Живаљевића, у којој је представљено не баш обилато бављење ита
лијанских научника Франческа Карара, Пачифика Валусија, Николе Томазеа, 
1 Звезда. 5, 3, 3–4 (март-априлl 1901). С. 466.
2 Исто. 5 (10.3.1912). С. 318–319.
3 Исто. 8 (25.4.1912). С. 509.
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Јакова Ћудине, Доменика Чамполија, Његошевим стваралаштвом1. У истом 
броју своје место је нашао и приказ Зорке Ховоркове Његош у Чеха, у коме 
су представљени радови Јана Худеца и Јосифа Карасека2.

Целовитим, доследним, унапредо смишљеним описивањем текуће продук
ције у једном научном гласилу Стојан Новаковић је ободрио своје савременике 
да се баве истим послом. Излазећи у Гласнику Српског ученог друштва под на
словом Библиографија српске и хрватске књижевности, с белешкама оного што 
на страним језицима о нама писано, пратила је нове на слове и нова издања мо
нографске и периодичне природе од 1868. до 1876. године, када је бележење 
библиографије у своје руке преузео редовни члан Српског ученог друштва Јо
ван Бошковић. Новаковићева ретроспективна библиографија, која је претходила 
текућој, објављена 1869, обухватала је само српске књиге, и то оне писане ћи
рилицом, јер је њеном писцу било «неудесно» да описује хрватска издања до 
којих није могао лако доћи. Уз то, постојала је већ и Хрватска библиографија 
Ивана Кукуљевића Сакцинског. Ипак, оваква Новаковићева одлука проуз роко
вала је низ пропуста, ко је је уочио њего в савременик и вршњак, француски 
слависта и будући академик Луј Леже3. Ћирилица, као једини критеријум за 
увођење у библиографију, била је и њена најслабија тачка, јер је искључила 
дела српских аутора штампана латиницом. Изостављене су, на пример, поједине 
књиге Петра Петровића Његоша, заједно са књигама Јована Сундечића, Ђуре 
Даничића само зато што су биле штампане латиницом. Текућа библиографија, 
објављивана у Гласнику, је, поред српског, обухватала и хрватско стваралаштво. 
Новаковић је, било по сопственом нахођењу, било по саветима Луја Лежеа, про
шириопредмет своје библиографије. Појам књижевности у њој је схватан шире 
него што се то данас чини, обухватао је целокупну издавачку делатност из свих 
области људског знања. Библиографија српске и хрватске књижевности Стојана 
Новаковића била је редовно пропраћена прикази мау текућој периодици. И ча
сопис Јавор у јануару 1876. представљајући Гласник Српског ученог друштва4, 
нарочито у њему истиче библиографију за 1874. годину. 

Наредне године донеле су бројне допуне и исправке Новаковићеве биб
лиографије, међу којима су, свакако, најшире биле оне које је у три наврата 
формулисао Ђорђе Рајковић5. Међу делима Христифора Жефаровића, Заха
рија Орфелина, Јована Рајића, Атанасија Стојковића, Викентија Ракића, Јо
акима Вујића, Михаила Витковића, Милована Видаковића, Лукијана Мушиц
ког,  Јована Суботића,  Саве  Мркаља,  Јована Хаџића,  Светозара  Милетића, 

1 Kolo. 2, 8 (16.10.1901). S. 445–448.
2 Isto. S. 453–457.
3 Приказ Луја Лежеа Српске библјографије за новију књижевност 1741–1867 Стојана Нова
ковића у париском часопису Revue critique d histoire et de litterature, 1869, no 29 // Сусрети 
библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, 1989. Инђија, 1990. С. 59–65.
4 Јавор. 3 (18.1.1876). С. 95.
5 Летопис Матице српске. Књ. 113. С. 310–353; (1875). С. 91–134.
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Рајковић библиографски представља и дела Петра Петровића Његоша, обо
гативши српску библиографију за укупно 343 библиографске јединице. 

Након кратког затишја библиографско бележење наставио је за период од 
1882. до 1884. године Драгутин Посниковић. У напомени уз наслов ове биб
лиографије уредништво Гласника је пружило следеће објашњење:  «Ово је 
наставак Библиографији за год. 1876, у Гласнику 46 (…). А Библиографија за 
год. 1877. до 1882. изаћиће у једној од потоњих књига Гласника за свих шест 
година у један пут». Његова библиографија разликује се од Новаковићеве и 
Бошковићеве по две значајне карактеристике. Псеудониме и иницијале Пос
никовић није остављао у одредници неразрешене. Пракса бележења имена 
преводиоца у одредници и даље је  задржана.  Страни писци пак је  добио 
уочљивије место од онога који му је раније припадало, јер је са његовог пре
зимена и имена упућивано на име преводиоца, као носиоца главне библио
графске јединице. Изводећи писца из анонимности, макар и кроз упутну ка
талошку јединицу, Посниковић је наслутио праксу преиначавања одреднице 
са преводиоца на аутора, што ће бити уобичајено с почетка 20. века. Он сам 
је то први учинио у Библиографији српске и хрватске књижевности за годи
ну 1884, када је у одредницу ставио име писца, а име преводиоца заступио 
кроз напомену и упутну јединицу. Систем упутница, који је код Посниковића 
новина у односу на његове претходнике, успостављен је у следећим случаје
вима: за страног аутора чије је дело преведено; за домаћег аутора, ако је ње
гово име у зависном падежу у односу на наслов публикације; за власника, 
главног и одговорног уредника периодике; и,  попут Бошковића, за наслов 
едици је, под којим је за сваку припадајућу јој свеску израђена упутница. (На 
пример, између 306. и 307. јединице стоји општа упутна јединица «Народна 
библиотека браће Јовановића. Св. 49. Види: Петар Петровић Његош»1). 

Кратка персонална библиографија скривала се у претходном веку и у бе
лешкама о смрти истакнутих културних радника или у сећањима на њих. 
Библиографски записи у њима били су кат када уклопљени у основни текст, 
а понекад су додати као типична библиографска анотација. Мада се некроло
зи пишу из поштовања према преминулом и његовом делу, којим је задужио 
своје савременике, те не претендују систематичности, потпуности и прециз
ности библиографских бележака, ипак представљају користан извор подата
ка. У сваком од њих се наглашава да поменута дела чине само избор покојни
ковог стваралаштва, а напомене којима се подсећа на његову сарадњу у раз
личитим часописима драгоцен су извор за библиографа. Такав је случај и са 
некролозима посвећеним Његошу.

Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор објавили су у два на
ставка прилог Сувремена библиографија Његошева и Његошеве Црне Горе 
1833–1854, те допуни и поправци библиографије о Његошу 1855–1954, ауто

1 Библиографија српске и хрватске књижевности за 1883 / Драгутин Посниковић // Гласник 
СУД. Књ. 59 (1884) С. 8–9.
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ра Андрије Љубомира Лисца. У предговору овој библиографији износи се 
оштра  критика  Библиографије  о  Његошу  Љубомира  Đурковића  Јакшића 
(Београд: Просвета, 1951), у предговору названа покушајем библиографије: 
«Тешко да је наука оваковим издањем ишта придобила, јер је нажалост прак
тички једна четвртина  тамо  објављених података  непотпуна  или  неточна, 
или се пак подаци уопће не односе на Његоша» (Лисац, 7). Допуне  Ђурко
вићевој  библиографији објавили су исте  1951.  године Божидар Ковачевић 
(Књижевност, 6/13, 540–542) и Б. Ћулић (Бразда, 4, 888–889). Специфичност 
библиографије  објављене  у  Прилозима  у  односу  на  оне  које  су  пре  ње 
штампане садржи се у критичким напоменама,  у  којима се заправо крије 
библиографија литературе о Његошевим делима. 

Уз библиографију Љубомира Đурковића Јакшића запажена је и анотирана 
библиографија Југословенска издања Његошевих дјела Николе Рацковића, у 
издању Централне народне библиотеке  «Ђурађ Црнојевић», Цетиње, 1997. 
године. Она обухвата сва Његошева дела штампана на «српском (језику Срба 
и  Црногораца),  хрватском,  словеначком,  македонском,  албанском и мађар
ском језику» (Рацковић, 7), као и издања објављена ван Југославије.

Један од најпродуктивнијих библиографа данашњице свакако је Добрило 
Аранитовић,  који  се  већ  двадесетак  година бави  прикупљањем и обрађи
вањем библиографске грађе о Његошу. Селективну библиографију посебних 
издања о Његошу објавио је као прилог монографији Радомира В. Ивановића 
Његошева психологија и филозофија стварања (Нови Сад: Градска библио
тека, 1997). У припреми је, поводом великог и значајног јубилеја,  обухватна 
библиографија Његошевих дела и дела о Његошу, која броји око 20.000 биб
лиографских јединица, а треба да се појави у издању Матице српске. Арани
товићева библиографија биће, верујем, најобимнија и најобухватнија персо
нална библиографија, из које ће драгоцене податке моћи да користе аутори 
националне ретроспективне библиографије.

И у веку у коме је рођен, и у овоме у коме је читан и слављен, Његошева биб
лиотека и библиографија још нису добиле свога тумача. Напротив, данас их 
муче тешке бриге националне припадности, па наше државне оквире, баш као и 
Стојан Новаковић грешком у 19. веку, сужавамо географским и административ
ним границама, уместо да их ширимо лингвистичком покривеношћу. 
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