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ЛИ БАИ

ПЕ СМА О МЕ СЕ ЦУ НА ПЛА НИ НИ ЕМЕИ

Над вр хом Емеи, с је се њег не ба по лу ме сец је ви сио,
ње гов се од раз слио у во ду, ре ком Пинг ћи јанг је пло вио.
Но ћас ја кре нух из Чи сте во де, низ ре ке, за Три кли су ре.
На те бе ми слих ал’ те не ви дех; у Ју џоу сам до пло вио.

Ли Баи, или Ли Та и баи (701–762), по општој оце ни нај ве ћи 
пе сник у исто ри ји ки не ског пе сниш тва, био је без прем ца у фор ми 
че тво ро сти ха ђу е ђу. Због нео б у зда ног др жа ња и ве ли чан стве не 
по е зи је, ње го ви са вре ме ни ци су га зва ли „бе смрт ни ком по е зи је”, 
а он сам је ви ше во лео да се на зо ве „бе смрт ни ком пи ћа”. Је да на ест 
го ди на мла ђи Ду Фу га је у јед ној пе сми опи сао: „Ли Баи, кад пи је 
до два ли тра, сто пе са ма ис пи су је.” Тек у сво јој че тр де сет дру гој 
го ди ни, до био је, по пре по ру ци при ја те ља, слу жбу код ца ра Хуан 
Цун га, али ју је на пу стио по сле три го ди не. Пе сник је на ве де ну пе
сму на пи сао кад је имао око два де сет пет го ди на. Та да је, сма тра се, 
из ро ди тељ ске ку ће у зе мљи Шу на за па ду Ки не, кре нуо на лу та лач
ки пут пун на де и стреп ње. У овај че тво ро стих, са све га два де сет 
осам сло ва, ус пео је да утка чак пет то по ни ма: чу ве на „пла ни на 
Емаи” (3099 м); „ре ка Пинг ћи јанг”, при то ка ре ке Јанг це; „ме сто 
Ћинг си” (кла нац Чи ста во да) на гор њем то ку ре ке Јанг це; „Три кли
су ре”, или Сан сја на ки не ском, на ис тој ре ци, и „град Ју џоу”, да
наш њи Чунг ћинг. За ме ни ца „те” у за кључ ном сти ху од но си се на 
ме сец, ма да је мо гу ће ту ма че ње и да је пе сник ми слио на во ље ну 
осо бу ко ју је оста вио.
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МИ СЛИ У ТИ ХОЈ НО ЋИ

Ис пред по сте ље ви дех ме се че во све тло,
па се за пи тах: је ли то иње на зе мљи.
По диг нем гла ву и гле дам ме сец на го ри,
обо рим гла ву и ми слим на свој за ви чај.

Че тво ро стих, ђу е ђу, ко ји је пе сник на пи сао у сво јој три де сет 
пе тој го ди ни, ка да се оже нио и де сет го ди на бо ра вио у јед ном ме сту. 
На слов је узет из збир ке Син Ју е фу Ши ђи (Но ве пе сме за во кал ну 
му зи ку) ко ја је на ста ла за вре ме ди на сти је Танг, па је и ова пе сма, 
нај ве ро ват ни је, пе ва на као нај леп ша пе сма но стал ги је. За раз ли ку 
од тре ћег и че твр тог сти ха ко ји чи не кла си чан ди стих, са кон тра
сти ма „по диг ну ти” и „обо ри ти”, „гле да ти” и „ми сли ти”, „ме сец 
(не бо)” и „за ви чај (зе мља)”, пр ви и дру ги стих се не мо гу сма тра ти 
ди сти хом, али и они са др же кон траст „не бо” и „зе мља”.

ИС ПРА ТИХ МЕНГ ХА О ЖА НА КОД КУ ЛЕ  
ЖУ ТОГ ЖДРА ЛА

Друг се опро сти, ту на за па ду, од ку ле Жу то га ждра ла,
кроз цвет ну ма глу тре ћег ме се ца оде за Јанг џоу низ ре ке.
Та мо да ле ко са мот но је дро не ста је у пла вом не бу,
ви дим је ди но да Ду га ре ка да ље до об зо ра те че.

Пун на слов пе сме гла си: „Код ку ле Жу тог ждра ла ис пра тих 
Менг Ха о жа на кад је от пу то вао за Гу ан глин”. Ли Баи ју је на пи сао 
у сво јој три де сет сед мој го ди ни, кад је ис пра тио свог два на ест го
ди на ста ри јег при ја те ља, пе сни ка Менг Ха о жа на. „Ку ла Жу тог 
ждра ла”, или Ху ан гу е лоу на ки не ском, на ла зи се на јед ном уз ви
ше њу на оба ли Ду ге ре ке (ре ке Јанг це), а зо ве се та ко јер је, на вод
но, је дан бе смрт ник до ле тео ов де на кри ли ма жу тог ждра ла, па су 
љу ди по ди гли ку лу за спо ме ник. „Гу ан глин” је дру го име за Јанг
џоу, та да по знат тр го вач ки цен тар. По ми ња ње овог гра да за ба ве, 
као и „цвет не ма гле”, да је пр вом де лу пе сме ве се ли ју бо ју, што по
ја ча ва ути сак ту ге у дру гом де лу, где пе сник по гле дом пра ти при
ја те ља све до не ба и иза об зор ја. Пе сма има фор му сед мо сло жног 
ђу е ђуа (че тво ро сти ха).
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ПЕ СМА ЦИ ЈЕ ИЗ ВУА, ЈЕ СЕН

Над гра дом Ћан ган уса мље ни ме сец си ја;
из хи ља де ку ћа чу је се кло пот пра кља че;
је се њи ве тар не пре ста је да фи ју че,
све то ми бу ди ми сао на утвр ду Ју.
Кад ће вар ва ре са се ве ра да по ко ри
и да се до му вра ти дра ги са по хо да?

По узо ру на „пе сме Ци Је по го диш њи ма до би ма” из збир ке 
Ју е фу Ши ђи (Пе сме за во кал ну му зи ку), Ли Баи је на пи сао ци клус 
од че ти ри пе сме под овим на сло вом. Пе сник се том при ли ком опре
де лио за ста рин ску фор му од шест сти хо ва. На ве де на пе сма је тре ћа 
по ре ду и од но си се на је сен. Опи су је ту гу же не чи ји је муж по слат 
на да ле ки фронт. „Ћан ган” је пре сто ни ца ди на сти је Танг са ми лион 
ста нов ни ка, а „утвр да Ју” (на ки не ском Ју мен гуан) је јед но од гра
нич них ме ста ко ја су се на ла зи ла на крај њем се ве ро за па ду Ки не. 
Прет по ста вља се да је пе сник имао че тр де сет три го ди не кад је 
на пи сао ову пе сму.

ТУ ГА У ДВОР ЦУ

На сте пе ниш те по ле гла је бе ла ро са,
ду бо ко у ноћ ро си ча ра пе сви ле не.
Кроз спуш тен за стор ис ки ћен чи стим кри ста лом,
гле дам про зир но све тло је се њег ме се ца.

Под овим на сло вом, ко ји је сми слио Сје Ти ао из V ве ка, мно
ги су на пи са ли пе сме слич ног са др жа ја. Не ма сум ње да је и Ли Баи 
до био ин спи ра ци ју пе смом Сје Ти а оа, ко га је ве о ма це нио и во лео, 
ма да је мо гао и лич но да ви ди шта се де ша ва на цар ском дво ру док 
је слу жбо вао. У овој пе сми, у об ли ку пе то сло жног ђу е ђуа (че тво
ро сти ха), ко ја у це ли ни пред ста вља ре чи оста вље не двор ске да ме, 
Ли Баи не опи су је ње но осе ћа ње не по сред но (за раз ли ку од Сје Ти а оа 
ко ји ка же: „У ду гој но ћи ши јем сви ле ну ха љи ну, / че жњу за то бом 
осе ћам ја че и ја че.”), већ са мо по ка зу је ка ко она про во ди не про спа
ва ну ноћ, и на мер мер ном сте пе ниш ту и у сво јој рас кош ној ода ји. 
Је ди но „бе ла ро са” су ге ри ше ње не су зе.
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ПЕ СМА У ТО НУ ЋИНГ ПИНГ, ТРЕ ЋА

Рас ко шан бо жур, пре ле па го спа – Ње га ра ду ју обо је,
увек их ра до гле да Го спо дар с бла гим осме хом на ли цу.
А она, ли ше на бес крај не се те што про лећ ни ве тар но си,
на сло ње на је на огра ди цу па ви љо на Акви ла ри је.

Тре ћа из ци клу са сед мо сло жних пе са маче тво ро сти ха, под 
истим на сло вом. Из раз „Ћинг пинг” из на сло ва зна чи од ре ђе ну ме
ло ди ју и то на ли тет по ко ји ма се пе сма пе ва ла. У овој пе сми пе сник 
по ре ди ле по ту ми ље ни це ца ра Хуан Цун га, Јанг Гу и феи, са цве том 
бо жу ра ко ји је цар не го вао у вр ту ис пред па ви љо на Акви ла ри је, 
ко ји је био са гра ђен од исто и ме ног ми риш ља вог др ве та (на ки не ском 
Чен сјанг тинг). При ча се да је цар јед ног да на при ре дио за ба ву гле
да ња бо жу ра и хит но по звао двор ског пе сни ка Ли Ба и ја, а стра жа
ри су га у пот пу но пи ја ном ста њу наш ли на не ком чам цу и је два 
до ве ли на двор. Чим је чуо на ред бу ца ра, Ли Баи је на пи сао три 
пе сме, ко је су двор ски пе вач и му зи ча ри од мах и из ве ли, на ца ре во 
ве ли ко за до вољ ство. Цар им се при дру жио сви ра ју ћи фру лу лич но.

САМ ПИ ЈЕМ ПОД МЕ СЕ ЧИ НОМ, ПР ВА

Под рас цва лим цве ћем, са јед ним кр ча гом ви на,
пи јем сам сам цит, без ико га се би бли ског.
Ча шом диг ну том на здра вљам див ном ме се цу,
са мо јом сен ком, са да смо ов де нас тро је.
Ме сец, при род но, не раз у ме се у пи ће,
сен ка не ра ди ниш та но да ме сле по сле ди.
Не ко вре ме ћу, са тим ме се цом и сен ком,
да ужи вам још до кле про ле ће не ми не.
Ка да за пе вам, ме сец ми по не бу лу та,
ка да за и грам, сен ка се за мном те ту ра.
Док сам још тре зан, нас тро је де ли мо ра дост,
кад пи јан за спим, сва ко би на сво ју стра ну.
Дру жи ће мо се веч но без зе маљ ских ја да,
са ста ће мо се да ле ко на Млеч ном пу ту.

Пр ва из цклу са од че ти ри пе сме у фор ми ста рин ске пе сме. 
Прет по ста вља се да ју је Ли Баи на пи сао у сво јој че тр де сет че твр
тој го ди ни, у про ле ће, док је бо ра вио у пре сто ни ци Ћан ган. Она је 
нај бо ља сли ка са мог пе сни ка ко ји је во лео да се зо ве „бе смрт ник 
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пи ћа”. Ужи ва у про лећ ну ноћ у друш тву соп стве не сен ке, ме се ца, 
цве ћа и ви на – ства ри без ду ше ко је су, упра во за то, сло бод не од 
ово зе маљ ских пат њи.

ИС ПРА ТИХ ДРУ ГА

Зе ле не го ре ле же се вер но од зи да,
а бе ла ре ка оби ла зи град на ис то ку.
На овом ме сту кад се јед ном опро сти мо,
хи ља де ми ља идеш ко пе лин без ко ре на.
Облак што пло ви: ду ша ти ко у пут ни ка,
сун це што за ђе: осе ћај мој ко у дру га.
Ма шу ћи ру ком сад од ла зи мо одав де,
ржу и ко њи ту жни због на шег ра стан ка.

Ма да ни је тач но утвр ђе но ка да је Ли Баи на пи сао ову пе сму 
и ко га је ис пра тио на пут, прет по ста вља се да је на ста ла за вре ме 
ње го вог бо рав ка у пре сто ни ци јер го во ри о при ја те љу, двор ском 
слу жбе ни ку или вој ни ку, ко ји на за да так од ла зи на се вер или се ве
ро за пад, у пу стињ ски пре део, где се че сто ви ди „пе лин без ко ре на” 
ка ко се ко тр ља по пе ску. Пе сма има об лик пе то сло жног лу ши ја 
(осмо сти ха), чи ји сред њи део, по пра ви лу, тре ба да чи не два ди сти
ха (тре ћи и че твр ти, као и пе ти и ше сти стих). У овој пе сми, ди стих 
ко ји чи не тре ћи и че твр ти стих не са др жи из ра зи те кон тра сте, сем, 
до не кле, „је дан” и „хи ља да”, и „опро сти ти се” и „ићи”, али за то је 
пе сник од пр вог и дру гог сти ха на чи нио упе ча тљив ди стих (с кон
тра сти ма: „зе ле не” и „бе ла”, „го ре” и „ре ка”, пра во ли ниј ски „ле же” 
и кри во ли ниј ски „оби ла зи”, „се вер” и „ис ток”).

ПО ПЕХ СЕ НА ТЕ РА СУ ФЕ НИК СА У ЂИН ЛИН ГУ

На тој те ра си с име ном Фе никс, не кад се играо фе никс;
од ле те фе никс, те ра са пу ста, а ре ка те че ко и пре.
Цве ће и тра ва па ла те Вуа под за ра слим су ста за ма,
одо ра, ше шир из вре ме на Ћи на, по ста ли су ста ре хум ке.
Три го ре ко да по ла па да ју иза пла вет ни ла не ба,
у два то ка се ре ка сре ди ном це па спру дом Бе ле ча пље.
Са мо за то што леб де ћи облак за кла ња сун че во све тло,
не мо же да се ви ди град Ћан ган, што ме та ко рас ту жу је.
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Пе сма је на ста ла ве ро ват но кад је Ли Баи ју би ло че тр де сет 
се дам го ди на, три го ди не на кон гу бит ка слу жбе двор ског пе сни ка 
и од ла ска из пре сто ни це. Жал за из гу бље ним жи во том двор ског 
пе сни ка не по сред но је из ра жен у по след њем, осмом сти ху, а по
сред но опи си ма ру ше ви на не ка даш ње пре сто ни це кра ље ви не Вуа 
и Ћи на (тре ћи и че твр ти стих), ко ја се на ла зи ла у гра ду Ђин линг 
(са даш њи Нан кинг). У пр вом и дру гом сти ху три пу та се по на вља 
име мит ске пти це „фе никс”, на ки не ском Фенг ху анг, што је Ли Баи 
по зај мио из пе сме мла ђег ко ле ге Цуи Ха оа, „Ку ла Жу тог ждра ла”, 
где се из раз „жу ти ждрал” по на вља три пу та у пр ва три сти ха.

РАЗ ГО ВОР У ГО РИ

Пи та ме чо век: из ког раз ло га жи вим у зе ле ној го ри,
а ја се сме шим, не од го ва рам, и оста јем мир не ду ше.
Бре скви но цве ће па да по во ди, и с њом оти че да ле ко.
По се бан је то свет што га не ма ме ђу обич ним љу ди ма.

Сло бод ног ду ха, Ли Баи је од мла до сти че знуо за пу сти њач
ким жи во том. По не кад је жи вео у го ри и дру жио се са да о и стич ким 
по кло ни ци ма. Прет по ста вља се да је овај сед мо сло жни ђу е ђу (че
тво ро стих) на стао у ње го вој пе де сет тре ћој го ди ни. Из раз „Пи та 
ме чо век” или по ми ња ње „бре скви ног цве ћа” го во ре да је пе сник 
цр пео ин спи ра ци ју из Тао Ју ан мин го вих де ла „Пе сма при пи тог, 
пе та” и „О до ли ни бре скви ног цве ћа”.

ПО ГЛЕД НА ПЛА НИ НУ НЕ БЕ СКЕ ДВЕ РИ

Пре се че не су Не бе ске две ри, и отва ра их ре ка Чу,
мо дра јој во да те че на ис ток, и скре ће ту ка се ве ру.
На оба ла ма, са обе стра не, ди жу се зе ле не го ре,
са мот но је дро пло ви низ во де од о нуд где Сун це си ја.

Ли Баи је на звао Ду гу ре ку (ре ку Јанг це) „ре ком Чу” јер ов де, 
код пла ни не Ти ен мен (Не бе ске две ри), про ти че не ка даш њом зе мљом 
Чу. Ме сто је до би ло име за то што се и на јед ној и на дру гој оба ли 
ре ке уз ди жу пла ни не ко је за јед но као да чи не вра та кроз ко ја се 
ви ди не бо. Пе сма по чи ње са „не бом” и за вр ша ва се са „Сун цем”, 
из ме ђу њих су смеш те не и ре ка и пла ни не. „Сун це” је у пре во ду 
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на пи са но ве ли ким сло вом јер се мо же ту ма чи ти као се диш те цар
ског пре сто ла ода кле је пе сник про те ран, а „је дри ли ца”, ма ле на и 
уса мље на у овом ве ли чан стве ном при зо ру, сли ка је веч ног пут ни ка, 
Ли Ба и ја.

САМ СЕ ДИМ НА ГО РИ ЂИНГ ТИНГ

Ја то пти ца је у ви си ну од ле те ло,
уса мљен облак не чуј но је от пло вио.
Ми се гле да мо и ни кад нам ни је до ста:
то је мо гу ће је ди но са го ром Ђинг тинг.

Прет по ста вља се да је Ли Баи ову пе сму на пи сао у сво јој пе
де сет тре ћој или че твр тој го ди ни, кад је че сто по се ћи вао пла ни ну 
Ђинг тинг. Око хи ља ду ме та ра ви со ка, она је по зна та по сво јој ле
по ти, али и по то ме што ју је во лео и по се ћи вао пе сник Сје Ти ао 
док је био на чел ник обли жњег гра да. Ли Баи га је из у зет но це нио 
и пош то вао. Из ра зи „ја то пти ца” и „уса мљен облак” су узе ти из 
јед не пе сме Тао Ју ан мин га и уво де нас у свет пу сти њач ког жи во та.

ПЕ СМА ИЗ ЋИ У ПУА, ПЕТ НА Е СТА

Гле, се да ко са, рав но три хи ља де хва та,
на ра сла ми је, ваљ да, од ве ли ких ја да.
За чу ђен гле дам у то чи сто огле да ло:
от куд то ли ко је се њег иња ми са да?

Пет на е ста из ци клу са од се дам на ест пе са ма, на пи са них у 
ме сту Ћи у пу (За лив Је сен). Ли Баи је та да имао пе де сет че ти ри или 
пе де сет пет го ди на. Пр ви стих је на ро чи то по знат као при мер Ли 
Ба и је ве хи пер бо ле, и ефект но осли ка ва за па ње ног пе сни ка ко ји се 
у огле да лу су о чио са со бом то ли ко оста ре лим. Број „три хи ља де” 
се че сто ко ри сти у ки не ској кла сич ној по е зи ји у зна че њу „ве о ма 
мно го”. У овом пе то сло жном ђу е ђуу (че тво ро сти ху), пе сник не ко ри
сти ди стих већ ис ка зу је оно нај ва жни је у по чет ном сти ху, док су три 
оста ла ње го ва раз ра да. Пр ви, дру ги и че твр ти стих су ри мо ва ни.
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У ГО РИ ПИ ЈЕМ С ПУ СТИ ЊА КОМ

Си па мо ви но је дан дру го ме у го ри рас цва лог цве ћа.
Хајд’ јед на ча ша, још јед на ча ша, па по но во ча ша јед на.
На пио сам се, спа ва ми се сад, мо лим оста ви ме ма ло.
Су тра кад сва не до ђи са ци тром, ако је и те би же ља.

Још јед на пе сма ко ја го во ри о ле по ти пу сти њач ког жи во та у 
го ри. Ако је тач на прет по став ка да ју је Ли Баи ис пе вао у сво јој пе
де сет ше стој го ди ни, он да би се го ра из на сло ва од но си ла на пла ни
ну Лу где се на крат ко био по ву као. Дру ги стих, у ко ме се по на вља 
из раз „јед на ча ша” чак три пу та, је дин ствен је. Та ко мо же са мо Ли 
Баи. Тре ћи стих је пре у зет из тек ста „Жи вот Тао Ју анг ми на”, из 
књи ге Сунг шу (Исто ри је ди на сти је Сунг), ко ји гла си: „Кад се Тао 
Ћен пр ви на пи је, од мах би го во рио го сту: ’На пио сам се, сад ми се 
спа ва, мо раш да ме оста виш.’” Пе сма има фор му сед мо сло жног 
ђу е ђуа (че тво ро сти ха).

ГЛЕ ДАМ ВО ДО ПАД НА ПЛА НИ НИ ЛУ

Сун це оба сја го ру Ка ди ло где се пла ва ма гла ди же,
ви дим уда љен во до пад ка ко ви си као ду га ре ка.
Ле те ћи се ток стр мо гла вљу је пра во три хи ља де сто па,
па се сад пи там да ли Млеч ни пут па да са Де ве тог не ба.

„Го ра Ка ди ло” (на ки не ском Сјан глу) из пр вог сти ха је је дан 
од вр хо ва пла ни не Лу, ко ја је по зна та по сво јим при род ним зна ме
ни то сти ма. Јед на од њих је и во до пад ко ји се по ми ње у пе сми. Три 
хи ља де сто па су око хи ља ду ме та ра и, на рав но, не по сто ји та ко 
ве ли ки во до пад. Ов де из раз „три хи ља де” са мо зна чи „мно го”. Слу
же ћи се хи пер бо лом и, на ро чи то, по ре ђе њем са „Млеч ним пу тем 
ко ји па да са не ба”, пе сник до ча ра ва ве ли чан стве ни при зор во до па
да на го ри Ка ди ло. Из раз „Де ве то не бо” зна чи нај ви ша тач ка не ба. 
Пе сма је нај ве ро ват ни је на ста ла кад је Ли Баи имао пе де сет шест 
го ди на, док се био скло нио на пла ни ну Лу.
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РА НО КРЕ НУХ ИЗ ЗАМ КА БЕ ЛОГ ЦА РА

Опро стих се ју трос од Бе лог ца ра под ру ме ним обла ци ма,
сто ти не ми ља до гра да Ђан глинг, вра тих се за да нак је дан.
Док ми мај му ни на оба ла ма не пре ста ја ше да дре че,
мој ла ки ча мац хи тро про ле те по ред хи ља де пла ни на.

О то ме кад је Ли Баи на пи сао овај, по не ки ма нај леп ши сед
мо сло жни че тво ро стих уопште, по сто је по де ље на миш ље ња. По 
јед ни ма, то је би ло он да ка да је пе сник, у сво јој два де сет пе тој 
го ди ни, пр ви пут на пу стио за ви чај и оти снуо се на пут. У то вре ме 
на ста ла је и „Пе сма о ме се цу на пла ни ни Емеи”. По дру ги ма, пе сма 
је на ста ла кад је пе сник, у сво јој ше зде сет де ве тој го ди ни, до био 
по ми ло ва ње по сле про го на због учеш ћа у по бу ње нич кој вој сци 
прин ца Ли на, кра ља Јон га. У дру гом сти ху пе сник ка же „вра тих се”, 
што да је пред ност овој дру гој тврд њи, али се не мо же за не ма ри ти 
ни тре ћи стих где се по ми њу „мај му ни што дре че”, тај сим бол ту ге, 
што су ге ри ше те жак опрош тај од за ви ча ја. То по ка зу је да је Ли Баи, 
од нај ра ни је мла до сти до по след њих да на жи во та, имао и за др жао 
ка ко мла да лач ки по лет та ко и зре лост пе снич ких из ра за. У пр вом 
сти ху, кон тра стом бо ја „бео” и „ру мен” до ча ра ва се све жи на ра ног 
ју тра, док се, у дру гом сти ху, на гла ша ва бр зи на кон тра стом „сто
ти не ми ља” и „да нак је дан”. „За мак Бе лог ца ра” (на ки не ском Баи ди
ченг), из гра ђен још у I ве ку на ше ере, на ла зи се на сре ди ни ли ти це 
по ред кли су ре. Ода тле до Ђан глин га има око ше сто ки ло ме та ра 
во де ним пу тем. Цр пе ћи ин спи ра ци ју из ове, као и ра ни је по ме ну те 
Ли Баи је ве „Пе сме о ме се цу на пла ни ни Емаи”, ја пан ски ха и ку мај
стор из XVII ве ка, Та ка раи Ки ка ку, на пи сао је сти хо ве: „Про му клог 
гла са / мај му ну су зу би бе ли. / Ме сец на го ри.”

Пре вео са ста ро ки не ског и ко мен та ре на пи сао
Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић




