
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ИЗ СТА РЕ КИ НЕ СКЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

МЕ СЕЦ И ВИ НО

Пе сме Ванг Ве и ја и Ли Ба и ја

ВАНГ ВЕИ 

ПЕ СМА, ПР ВА, ДРУ ГА И ТРЕ ЋА

Жи вим у ку ћи на Жу тој ре ци у Менг ђи ну,
улаз окре нут пре ма при ста ниш ту Менг ђин.
Ту увек ста ју ла ђе с ју га, из Ђи анг на на;
хо ће ли се он бар пи смом ку ћи ја ви ти?

Ти си до шао пра во из мог за ви ча ја,
и си гур но знаш ка ко је у за ви ча ју.
Кад си кре нуо, пред ње ним див ним про зо ром,
је л’ ра на шљи ва већ би ла у пу ном цва ту?

Ви дим да је већ про цве та ла ра на шљи ва,
чу јем и пти це ка ко ра до сно цвр ку ћу.
Са се том гле дам бу ја ње про лећ не тра ве,
бо јим се да ће об ра сти и сте пе ниш те.

Ванг Веи (701–761), јед но од нај ве ћих име на у ки не ском пе сни
ш тву, по ред Ли Ба и ја и Ду Фуа. По ре клом је био из по зна те по ро
ди це и ра но је ис по љио ве ли ки та ле нат. У два де сет пр вој го ди ни 
по ло жио је др жав ни ис пит за двор ску слу жбу. Про сла вио се као 
двор ски пе сник. Кад је имао око че тр де сет го ди на, у бли зи ни пре
сто ни це је от ку пио има ње, где је про во дио сло бод но вре ме дру же ћи 
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се са при ро дом и по е зи јом. Тај жи вот као „по ла чи нов ник, по ла 
пу сти њак”, до нео му је сла ву као пе сни ку при ро де. При знат је био 
и као вр сни сли кар и сма тра се осни ва чем шко ле „ли те рар ног сли
кар ства”. То је упра во био раз лог што је ја пан ски ха и ку пе сник и 
сли кар из XVIII ве ка, Јо са Бу сон, га јио ду бо ко пош то ва ње пре ма 
ње му и пред смрт на пи сао ха и ку: „Зим ски сла вуј пе ва: / ко дав но 
на жи ви ци / код Ванг Ве и ја.” (Јо са Бу сон, Про лећ но мо ре, пре ве ли 
Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић и Ср ба Ми тро вић, Реч и Ми сао 495, 
Београд 1999, 58) На ве де не три пе сме чи не ци клус, на пи са не су у 
сти лу збир ке Ју е фу Ши ђи (Пе сме за во кал ну му зи ку). Пр ва го во ри 
о обич ној же ни, из на ро да, ко ја се обра ћа му жу на пу ту, док дру га, 
нај по зна ти ја од њих, пре но си ре чи му жа ко ји је да ле ко од сво је ку ће. 
Тек у тре ћем сти ху, из ра зом „див ни про зор” ко ји озна ча ва про зор 
же ни не ода је, укра шен сви ле ним за ве са ма, пе сник от кри ва да је реч 
о му жу са ви шим друш тве ним ста ту сом (као што је сам Ванг Веи). 
Тре ћа је на пи са на са ста но виш та двор ске да ме, или же не пле ми ћа, 
ко ја ми сли на од сут ног го спо да ра. Чи та лац то са зна је у за врш ном 
сти ху по ре чи „сте пе ниш те”. То је, сва ка ко, мер мер но сте пе ниш те 
ко је во ди у дво рац. На слов се мо же пре ве сти и као „Ра зно”.

ПО СЕ ТА ХРА МУ СЈАНГ ЂИ

Не зна дох тач но где се на ла зи храм Сјанг ђи,
па се упу тих ка вр ху из над обла ка.
Шу ма пра ста ра, не ма ни ста зе за љу де,
пла ни на пу ста, ода кле са мо зво ња ва?
Је ца ње вре ла од би ја се од ка ме ња,
хлад ни сун чев зрак зе ле ни бор оба сја ва.
Кад су мрак пад не, пу сто је по крај без да на,
не ко ме ди ти ра, сми ру је љу то га зма ја.

Под ути ца јем мај ке, Ванг Веи је ра но по стао бу ди стич ки по
кло ник. Кроз пр ва че ти ри сти ха, из ра зи ма „не зна дох” и „ода кле”, 
пе сник нас уво ди у ми сти чан свет чу ве ног хра ма, у ду би ну бу ди
стич ке ми сли. По сто ја ње хра ма се са мо на го веш та ва зво ња вом. 
Пе сма има об лик пе то сло жног лу ши ја (осмо сти ха). Тре ћи и че твр
ти стих чи не ди стих са кон тра сти ма „пра ста ра шу ма” (ши ри на) и 
„пу ста пла ни на” (ви си на), као и „не ма” и „има” (ма да у упит ном 
об ли ку). Пе ти и ше сти стих чи не још из ра зи ти ји ди стих, са кон
тра стом зву ка и бо је („је ца ње” и „зе ле ни”), као и не жи во и жи во 
би ће („ка мен” и „бор”). Из раз „љу ти змај” (или отров ни змај) из 
за врш ног сти ха озна ча ва греш не ми сли у ду ши.
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НА РА СТАН КУ

Сја хав ши с ко ња ну дим ти ви но да пи јеш.
Пи там ја те бе: ку да си се упу тио?
А ти ми ка жеш: ја ни сам ов де при хва ћен,
по ву ћи ћу се сто га у ју жну пла ни ну.
Са мо ти иди, не ћу те ви ше пи та ти.
Та мо ће увек с то бом би ти бе ли облак.

Из пе сме се не ви ди ка да је и где Ванг Веи ис пра тио чо ве ка 
ко ји је, раз о ча ран слу жбом на дво ру, од ла зио у пла ни ну Џунг нан, 
ју жно од пре сто ни це Ћан ган. Ве ру је се да је пе сник, слу же ћи се 
те мом ра стан ка, у ства ри ис ка зао сво ју на кло ност ка пу сти њач ком 
жи во ту. За то је ко ри стио из ра зе „пи там ја те бе” и „ју жна пла ни на” 
ко ји под се ћа ју на „Пе сму при пи тог” Тао Ју анг ми на, као и „бе ли 
облак”, ко ји пра ти пу сти ња ка у го ри. Упо тре ба ста рин ске фор ме 
од шест сти хо ва, а не са вре ме ни јег че тво ро сти ха или осмо сти ха, 
та ко ђе, по ја ча ва ути сак да се ра ди о не ви ном, при род ном све ту 
ко ји је не кад по сто јао.

ОГРА ДА ЗА ЈЕ ЛЕ НЕ

У пу стој го ри не ви дим ниг де ни ко га,
са мо се чуо од јек не чи је гла си не.
Све тлост уко со па да у ду би ну шу ме,
и од би ја се од зе ле не ма хо ви не.

Ванг Веи је че сто бо ра вио на свом про стра ном има њу крај 
ре ке Ванг, на ју го за па ду од пре сто ни це. Иза брао је два де сет ле пих 
пре де ла на има њу, сва ком ме сту је по све тио по је дан пе то сло жни 
ђу е ђу (че тво ро стих) и са ста вио збир ку. Јед но од тих два де сет ме ста 
је до би ло име „Огра да за је ле не”, што ина че озна ча ва огра ђе но 
ме сто за га је ње је ле на. Ма да је мо гу ће да се ов де ра ди о заш тит ној 
огра ди, по ста вље ној у шу ми, да би се спре чи ло да је ле ни за ђу у 
њи ву. „Гла си на” ко ја се из не на да чу је у пу стој го ри је ди ни је знак 
да се у шу ми на ла зи још не ко, по ред пе сни ка (ваљ да је ло вац до звао 
свог пса, или др во се ча свог ко ле гу, јер је би ло вре ме да се вра те 
ку ћи). Тај сна жни глас на тре ну так раз би је ти ши ну, да би по сле 
овла да ла још ве ћа и ду бља ти ши на у шу ми. Зе нов ски при ступ, 
ко ји би Ма цуо Ба шо, ја пан ски ха и ку мај стор из XVII ве ка, при ме нио 
у свом нај по зна ти јем ха и куу: „Ста ри риб њак. / Ка ко уско чи жа ба, 
/ то пљу сак во де.”
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ПА ВИ ЉОН БАМ БУ СО ВОГ ГА ЈА

Уса мљен се дим у бам бу со вом гу сти шу,
свир кам на ци три, по јем пе сме из свег гла са.
У пу стој шу ми, ни ко осим ме не не зна:
пре кра сан ме сец до ћи ће да ме оба сја.

И ова пе сма, као и прет ход на, на ла зи се у збир ци Два де сет 
пре де ла има ња Ванг чуан, ко ја је Ванг Ве и ја про сла ви ла као пе сни
ка при ро де. У овом пе то сло жном ђу е ђуу (че тво ро сти ху), пе сник 
от кри ва све ра до сти ко је до но си жи вот у оса ми на има њу: му зи ка, 
по е зи ја и ме сец. Ве ли ки пе сник ка ли граф Су Ши, из ди на сти је 
Сунг, имао је пра во кад је за Ванг Ве и је ву умет ност ре као: „У ње
го вој по е зи ји по сто ји сли ка, а на сли ци по е зи ја”. Сли ка при ро де у 
Ван го вим пе сма ма, као што се ов де ви ди, ни је са мо пре део на сли
кан ре чи ма већ и уну траш ња сли ка пе сни ка, про јек то ва на на при
ро ду. Упра во та квим схва та њем при ро де Ванг Веи је ути цао на 
ја пан ске ха и ку мај сто ре као што су Ма цуо Ба шо и Јо са Бу сон.

ОТ ПРА ТИХ ЈУ А НА ДРУ ГОГ У АН СИ

Ту, у гра ду Веи, ју тар ња ки ша пра ши ну је овла жи ла,
зе ле ној вр би ис пред ко на ка све жи ну је по вра ти ла.
Хај де, мо лим те, ис пиј још јед ну ча шу до брог ви на до дна:
кад на за па ду пре ђеш утвр ду Јанг, ви ше не маш по зна ни ка.

Нај по зна ти ја пе сма са те мом ра стан ка у ки не ском пе сниш тву 
уопште. На ла зи се и у збир ка ма Ју е фу Ши ђи (Пе сме за во кал ну 
му зи ку), под на сло вом „Пе сма о гра ду Веи”, што зна чи да су је, у 
то вре ме, ра до пе ва ли на бан ке ти ма за ис пра ћај. Ванг Веи је ту 
пе сму на пи сао кад је, с при ја те љем Ју а ном Дру гом (дру гим ме ђу 
бра ћом фа ми ли је Ју а на), из пре сто ни це до шао у град Веи да би га 
ис пра тио на пут у да ле ки Ан си, чак иза гра нич не утвр де Јанг. О 
утвр ди Јанг ви де ти пе сму Ју Си на „Ра ста нак са Џо у ом, још јед
ном”). Уз оба ве зно по ми ња ње вр бе као сим бо ла ра стан ка, у пр вом 
де лу се ис ти че све жи на про лећ ног ју тра, што је у ефект ном кон
тра сту са тмур ним рас по ло же њем ра стан ка ко је се ис ка зу је у дру
гом де лу пе сме из ра зи ма „ис пиј још јед ну ча шу” и „ви ше не маш 
по зна ни ка”. Пе сма има фор му сед мо сло жног ђу е ђуа (че тво ро сти ха).




