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ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА

СО ЗЕР ЦА НИ ЈА ПО ПИ НЕ  
СПО МЕН-УМЕТ НО СТИ 

О ци клу су Хо до ча шћа збир ке  
„Ус прав на зе мља” Вас ка По пе

Сва сло ва пе ва ју прет ке што су би ли
Јо ван Ду чић

1

За ла зак, бо ра вак и по вра так у свет ми та, соп стве не исто ри је и 
по нов ног ваз ди за ња не ка да ус по ста вље них све то ва, у не рас ки ди вост 
ко ја исто вре ме но ве зу је и пе сни ка и вре ме, (раз)оме ђа ва ју ћи уло гу 
пе сни ка чи ја се уни вер зал ност по твр ђу је упра во за ла же њем у про-
сто ре ши ро ког, ду бо ког и ви ше знач ног кул тур ног про сто ра, за пе сни-
ка ка кав је Вас ко По па под ра зу ме вао је ни ма ло јед но ста ван ди ја лог 
са умет но шћу сред њо ве ко вља. Ме ре ћи гла со ве ко је оста вља ју и до-
слов но без гла сни фе но ме ни, пе сник на нео би чан на чин при во ди све 
еле мен те јед ног уни вер зал ног ства ра ња се би и чи та о цу у исто вре ме. 
За то, ко ли ко ци клус „Хо до ча шћа” збир ке Ус прав на зе мља под ра зу-
ме ва ва жно све до чан ство тра ја ња умет но сти из ван ње них вре мен-
ских окви ра, то ли ко со бом но си још јед ну стра ну пе сни ко ве по е ти-
ке, још је дан об лик утки ва ња се ћа ња у по ље ко је иза зи ва сло бо де 
(што је из у зет но ва жна реч, по себ но за ци клус и збир ку о ко ји ма 
го во ри мо), јер упра во са њом „по чи ње бит ка, по чи ње од бра на људ-
ско сти, обе сми шље не из ван ње са ме а на па да не и спо ља и из ну тра”1. 

1 Иван В. Ла лић, „По е зи ја Вас ка По пе”, те мат „Вас ко По па”, Гра дац, ча со
пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру, год. 25, бр. 128–129–130, 1998, 32.
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То је од бра на у са мом свом па ра док су осу ђе на на тра ја ње; она је 
обе леж је по ља дво стру ко опа сног – и по пе сни ка и по пе сму, а са 
том опа сно шћу су се су сре ли сви пе сни ци ко ји су на би ло ко ји 
на чин за шли у ве ли ку при чу по е зи је и пе сни ци ко ји зна ко ве уну-
тра шње ко хе рент но сти сво је по е ти ке ша љу чи та о цу. 

Че ти ри су спе ци фич на зна ка при сут на у по е ти ци Вас ка По пе, 
ме ђу соб но усло вље на, че ти ри зна ка од ко јих су три она ко ја уо кви-
ру ју пе сни ков але го риј ски тро у гао – бес крај (мит ски фе но ме но-
ло шко-ег зи стен ци јал ни нерв), игру (је зич ко-по е тич ку) и умет ност 
(про стор ре чи и сли ке), док онај је дан по себ но одр жа ва пе сни ко ву 
по е ти ку отво ре ном за раз ли чи те пе снич ко-ми то ло шке екс пе ри-
мен те (јер ни пе сни ко ве мит ске сли ке од ко јих ће на ста ти пре по-
зна тљи вост ње го ве по е ти ке, бар у по чет ку, ка же Но ви ца Пет ко вић, 
ни су „до ла зи ле не по сред но из ма ко је ми то ло ги је, као што је то 
код не ких дру гих пе сни ка, не го по сред ством је зи ка”2) и пред ста-
вља осно ву на ко јој по чи ва ју пре о ста ле три стра не тро у гла, јер 
под ра зу ме ва је зик иско ни (пе снич ке тра ди ци је) – та че твр та стра-
на је сте при ча. Ту че твр ту, по крет ну а све при сут ну сфе ру По па 
је по себ но не го вао, та ко што „Ва дио је сво ју че твр ту стра ну / 
Љу био је ло мио је три пут / И по но во је на ста ро ме сто скри вао”3 
(„Му дар тро у гао”). Спе ци фич ност те ма ти ке у ци клу су „Хо до ча-
шћа” збир ке Ус прав на зе мља, ко ју од ли ку је пе снич ки про ми шље-
но при сва ја ње од ре ђе не при че4 По па је им пли цит но обе ле жио 
пи та њем: До кле се про сти ру и ка кве про сто ре (из ван)је зич ке 
ствар но сти по пу ња ва ју уну тра шњи фе но ме ни об но вље ни мит ском 
ре фи гу ра ци јом? 

Из ну тра ти ња ју ће, ве зив но тки во све че ти ри стра не пе сни-
ко ве по е ти ке ко је смо из дво ји ли је сте об лик. Он је тај ко ји др жи 
пе сму и ко ји др жи те ла По пи не умет но сти, отва ра ју ћи сло је ви тост 
ства ра лач ког пам ће ња. Та те ла пе сни ко ве умет но сти, од Ко ре па 
све до Ус прав не зе мље, од ли ку је исто вр сна ин верз на ре пре зен та-
ци ја – але го ри зо ван је зик је дин ке ко ји у не пре ки ну том кре та њу 
исто вре ме но при зи ва две су прот не стра не – тра ги ку и ап сурд, али 
и тра ја ње у пе сми (је зи ку). Кон стант на ди морф ност По пи не по е-
ти ке до каз је же ље за сво ђе њем по чет ка и кра ја у ср жи фе но ме на 
ко ји се опе ва. Сто га се и сам пе сник не пи та ола ко „ка ко жи ве ти 

2 Но ви ца Пет ко вић, „Увод у ту ма че ње По пи не по е ти ке”, у: По е зи ја Вас ка 
По пе (збор ник ра до ва), Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 1997, 24.

3 Сви сти хо ви из По пи них збир ки би ће на во ђе ни пре ма из да њу: Вас ко 
По па, прир. Дра ган Ха мо вић, Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи-
жев но сти, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2015.

4 Ди рек тан по глед у бес крај под ра зу ме ва при чу „ко ја се за вр ша ва / Пре 
сво га по чет ка / И ко ја по чи ње / По сле свог за вр шет ка”, за пи су је По па у пе сми 
„При ча о јед ној при чи” (збир ка Спо ред но не бо).
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не рас трг нут из ме ђу та два бес кра ја, из ме ђу оног са бла сног у се би 
и оног окрут ног око се бе?” („Ре чи ти тре ну так”), ка ко са бра ти соп-
стве ни глас ко ји кон стант но де ли оно са бла сно при сно (лич но 
ту ма че ње) и оно уни вер зал но окрут но (исто ри ју)? У је дин стве ној 
ди на ми ци ци клу са о ком го во ри мо пре пли ћу се је зик пе сме и је зик 
ма на сти ра (ње гов је зик је ње го ва уну тра шњост – фре ске), у че му 
је осно ва дру ге вр сте пе сни ко ве игре ко ја се са мо до не кле одва ја 
од оне ег зи стен ци јал но-је зич ке у прет ход ним збир ка ма. Слич ну 
по твр ду о чи та вом је зич ком си сте му умет но сти над ко јим се 
на шао по сма трач мо же мо на ћи још у је дин стве ном по гле ду Јо ва-
на Ду чи ћа ко ји „је зик” и „лик” јед ног гра да пре по зна је по ње го вим 
„уну тра шњим исти на ма”5. Ши ре ћи ми то ло шко-сим бо лич ку под-
ло гу сво је спо мен-умет но сти, По па удво стру ча ва уну тра шње 
(умет нич ке) исти не кон стан том ко ја обез бе ђу је нај ја чи ди на мич-
ки пре плет два ли ка/ли ца умет но сти – је зи ка и сли ке.

Раз ли чи тим об ли ци ма умет но сти и њој при ро ђе не ег зи стен-
ци је По па одр жа ва пе сму. Про стор пе сме и про стор сли ке у тре-
нут ку кад тај исти про стор „сам се бе де ли / на две жи ве по ло ви не” 
(„Тра го ви хро мо га ву ка”) по твр да су дво стру ке он то ло ги је у спо-
мен-ци клу су, чи ње ни цом да обе леж ја јед ног све та по ста ју зна ко-
ви дру гог и обр ну то (сред њи век у са да шњо сти и са да шњост у 
сред њем ве ку). И сам по јам обр ну те пер спек ти ве (у чи јем под тек-
сту је ме ња ње уло га) у сред њо ве ков ном сли кар ству (Ус пен ски) 
пре све га има сим бо лич ки зна чај у По пи ном ци клу су „Хо до ча шћа” 
јер до ми нант ну уло гу пре у зи ма по глед. Цен трал но ме сто у По пи-
ној пе сми (као у рас по ре ду сред њо ве ков не сли ке) за у зи ма фе но мен 
ко ји је ви ше гла сан и уни вер за лан, про го ва ра у име јед ног на ро да 
и ње го ве кул ту ре (исто ри је), док му глас хо до ча сни ка (ко ји је зич-
ки об ли ку је не што што је пре пу ње но сми слом) не уне се при вид 
уни со но сти и ин ди ви ду ал но сти. Тај цен трал ни фе но мен, би ва ју-
ћи по пу њен мит ским, отва ра сво је про сто ре дру га чи јим а опет 
искон ским тво рач ким прин ци пи ма: бес крај на овај на чин по ста је 
по нов на по тра га, моћ сра сла са мо са веч ним би ћем као што су 
ма на сти ри и њи хо ве фре ске.

Про стор уну тра шњег по гле да по пу ња ва раз го вор два умет-
ни ка. Око пе сни ка и око сли ка ра исто вр сна су ре пре зен та ци ја и 
опи пљи вог (ре ци мо, ства ра ње по узо ру) и оног ду хов ног, ме та фи-
зич ког. Уо ста лом, још ва жни је је спо ме ну ти и то да су за По пу очи 
упра во те ко је се без гла сно вра ћа ју у про сто ре из во ра и иско ни 
(са зна чај ним „уве ре њем да је нео п ход но при ба ви ти но во по ве ре-

5 Јо ван Ду чић, Гра до ви и хи ме ре, Са бра на де ла у се дам књи га, Штам пар 
Ма ка ри је, Бе о град 2008, 29.
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ње ре чи ма, али ре чи ма на ро да, пр вог је зи ко-твор ца”6). Оно што 
су за пе сни ка ре чи-кљу че ви, за сли ка ра су то бо је, јер „Сли ка ре ве 
су очи из во ри, не са мо огле да ла. (...) За то, кад сли кар уме да го во ри, 
мо же му се ве ро ва ти на реч, ви ше не го ико ме. Ре чи су ње го ве зла-
то но сне” („Сли ка ре ва реч”)7. Но си лац из вор не ре чи ов де по ста је 
и сли кар, а не са мо пе сник, као по твр да нај ве ће ду хов но-ства ра-
лач ке све сти оних ко ји при чу иско ни упо до бља ва ју соп стве ној 
ко смо го ни ји. Она ко ка ко су сли ка ре ве очи из во ри, да кле оно у 
шта тек пра ви по сма трач мо же про ник ну ти, та ко ни фре ске ни су 
јед но став но огле да ло умет ни ко вог по гле да. 

По ред по гле да и (об)ли ка ко ји пе сни ко вим све то ви ма обез бе-
ђу ју раз ли чи те пер спек ти ве по сма тра ња, још је дан зна ча јан мо тив, 
још од збир ке Ко ра, по ста ју тра го ви, као за вр шни из раз пе сни ко-
вих ига ра. Они су у ве зи са По пи ним од но сом пре ма је зи ку и зна ку, 
а при зи ва ју и пе сни ков си стем за сно ван на ди фу зним тра го ви ма 
ко је ре чи као пра ви фе но мен оста вља ју: ре чи-ко сти, као за го нет-
ке бес кра ја, ре чи-же ра ви це ко је су у ср жи игре, и ре чи-зми је, као 
оте ло тво ре ње ор феј ског прин ци па (јер „због њих мо раш на у чи ти 
да сви раш у ча роб ну фру лу” – „Из вор жи ве ре чи”), је су ка те го ри је 
ко је се упра во при пи су ју сва кој од три или че ти ри спе ци фич но сти 
По пи не по е зи је. Ме ђу тим, са мо ре чи-кљу че ви обез бе ђу ју траг 
ко ји ће оста ти за пе смом, јер „Те ре чи је су и са ме за че так пе сме” 
(„Из вор жи ве ре чи”).

Хо да ње „са оче вим шта пом у ру ци” у том кон тек сту мо же да 
пред ста вља нај ма ње дво стру ки сим бо лич ки траг: је дан во ди ди рект-
но до Све тог Са ве, ко ји као вуч ји па стир и „нај ве ћи пут ник ме ђу 
Ср би ма сред њег ве ка”8 про го ва ра на по чет ку пе снич ког хо до ча шћа 
док дру ги, ду бљи сим бол од во ди ту ма ча до осно ве По пи не (ау то)по-
е ти ке: тај штап, ко ји је при том очев, знак ви ше стру ког на сле ђа још 
од на род не књи жев но сти, сим бо ли зу је све пе сни ко ве оче ве, и то оче-
ве ко ји су про ме ни ли срж тво рач ког и про теј ског, оче ве са мих ре чи: 
од на род них пе са ма, сред њо ве ков них пе сни ка и пи са ца, до пе сни ко-
вих ду хов них срод ни ка, јер чи ње ни ца је да „код пра вих пе сни ка 
увек чу је мо дво пев: њи хо вом се гла су при дру жу је глас са мо га при-
род ног је зи ка из ду би на на ше кул ту ре као из на шег пра пам ће ња”.9 

6 Дра ган Ха мо вић, „Вук за го не тач из Ус прав не зе мље”, пред го вор у: Вас ко 
По па, 21.

7 Вас ко По па, „За пи си о сли ка ма и сли ка ри ма”, есеј „Сли ка ре ва реч”, у: 
Вас ко По па, Пе сме, „Дра га нић”, Бе о град 2008.

8 Ми лан Ка ша нин, Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Про све та, Бе о град 
1975, 32.

9 Но ви ца Пет ко вић, „Сли ков на под ло га По пи но га сти ха”, у: Сло вен ске 
пче ле у Гра ча ни ци, иза брао и при ре дио Дра ган Ха мо вић, За вод за уџ бе ни ке, 
Бе о град 2007, 132.
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Тај дво пев увод је у пе снич ко ства ра ње још јед не дво стру ко сти 
– отво ре ност про сто ра раз ли чи тих хо до ча шћа, чи ме се екс пли-
цит но ру ши мит о ну жно сти ства ра лач ке изо ло ва но сти, на спрам 
це ли не и за тво ре но сти пре по зна те је зич ке ви зи је.

 У са мој оквир ној пе сми, а од овог ком по зи ци о ног прин ци па 
Вас ко По па не од у ста је ни у дру гим сво јим збир ка ма10, пе сник чи-
та о ца суп тил но уво ди у ства ра ње по све но вог ми та ко ји је у ис тој 
ко хе рент но сти на чео упра во Зве здо зна нац, Ства ра лац иза ко га се 
траг бес кра ја пре тва ра у ње го ве ре чи ко је су „Леп ше не го свет / 
Ни ко не сме у њих да се за гле да” („Зве здо знан че ва остав шти на”). 
У пе сми „Хо до ча шћа” за то и не сле де слу чај но сти хо ви ве за ни за 
са ме ре чи ко је хо до ча сни ка „од во де” све тим пу тем (на исти на чин 
се ин тер по ли ра ју зна ко ви суд би не у ци клу су „Ко со во по ље” кад 
кос „на глас чи та / Тај на сло ва ра су та по по љу”), чи ја је од го нет ка не 
та ко бли зу. На про тив, она је у за чет ку. На ве шће мо по чет не сти хо ве: 

Хо дам са оче вим шта пом у ру ци
Са упа ље ним ср цем на шта пу

Сто па ла ми сри чу сло ва
Ко ја ми све ти пут ис пи су је 

(„Хо до ча шћа”) 

Мо тив тра га, као што смо ре кли, по ја вљу је се још од Ко ре за-
јед но са мо ти ви ма дру ма и пу то ва ња. За лир ског су бјек та ко ји је 
кре нуо на пут под јед на ку ја чи ну има чи ње ни ца да друм ко јим се он 
кре ће ожи вља ва („Друм уз дах не / Ду бо ким там ним уз да хом”, „Пу-
то ва ње”), али и да траг ко ји оста вља сва ка ак тив ност ван хер ме тич-
ког кру га ег зи стен ци је (ко ји нај гла сни је по твр ђу је ци клус „Игре” 
збир ке Не по чинпо ље) та ко ђе под ра зу ме ва обри се ха о тич но сти и 
ве ли ке за го нет ке, јер „се де ле кад се мно же” и „од у зи ма ју кад се 
са би ра ју” („За бо ра ван број”). Сти хо ви ко је смо на ве ли раз ви ја ју исту 
пе снич ку тех ни ку ко ју је по кре нуо ци клус „Ли па на сред ср ца”11 

10 Од ци клу са „Игре” у збир ци Не по чинпо ље ко ји има три оквир не пе сме 
у свој ству про ло га – пе сма „Пре игре”, раз ра де – „Из ме ђу ига ра” и епи ло га – „По-
сле игре”, пре ко ци клу са „Вра ти ми мо је кр пи це”, „Бе лу так, „Зев над зе во ви ма” 
и ци клу са „Не бе ски пр стен” збир ке Спо ред но не бо, ци клу са „По вра так у Бе о град” 
збир ке Ус прав на зе мља, па све до „Ма ле ку ти је”, ко ја ре ак ти ви ра исти прин цип 
ци клу сног ком по но ва ња са ис так ну том оквир ном пе смом, По па ин тен ци о нал-
но усме ра ва ком по зи ци о но-се ман тич ку ре вер зи бил ност. Јер, оно ли ко ко ли ко 
оквир на пе сма мо же пру жи ти је дан вид раз ре ше ња але го ри је, то ли ко мо же и 
усло жни ти пе сни ко ву по ру ку и раз ло жи ти је на ни вое чи је су озна ке пе сме 
са мог ци клу са.

11 Из ње га се тех ни ком ку ти је у ку ти ји по себ но из два ја ју пе сме це ле из гра-
ђе не по овом прин ци пу, „Змај у утро би” и „Ри ба у ду ши” (Спо ред но не бо).
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– лир ско са жи ма ње све та и ње го вих са став них де ло ва по прин ци пу 
ку ти је у ку ти ји. У та квом пе снич ком ма ни ру чи та лац за ти че свет 
у све ту ко ји се па лимп сест но ни же („са оче вим шта пом у ру ци / 
Са упа ље ним ср цем на шта пу”, ис та кла О. В.). За шти та од за бо ра ва 
лир ском су бјек ту по ста је по на вља ње зна ка (цр та ње по пе ску), и то 
ви зу ел не ре пре зен та ци је исте оне при че ко ју тре ба да пред ста ви. 
По ста вља њем пе снич ког гла са у про стор ко ји је до по ла ис пи сан 
ми том и исто ри јом, а од по ла га че ка пе снич ко до пи си ва ње ви зио-
нар ског али ис ку стве ног, По па окре ће соп стве ну пе сму око цен-
трал не осе – је зи ка. Је зич ки Оди сеј ове пе сме ко ме „Сто па ла (ми) 
сри чу сло ва / Ко ја (ми) све ти пут ис пи су је” про го ва ра о ства ра њу 
соп стве ног ко да, зна ка на ком ће по чи ва ти сва сна га пе сни ко вих 
ме та фо ра, огле да ла ко ја во де дру гој стра ни уни вер зал не Ре чи. Тај 
знак ко ји пе снич ки су бјект уре зу је не све стан је, за то и не мо же 
до би ти од го нет ку, а са ма за го нет ка пред ста вље на је не бе ским 
зна ме њи ма увек кад се же ли по вра так на по ље обе ле же но игром: 
„Да ле ко сам још од то га / Да их од го нет нем / За са да ми на вуч је 
са зве жђе ли че”, ка же пе сник оквир не пе сме ци клу са.

Ин те ре сант но је то да у про ми шља њу ком по зи ци је пе сник 
од лу чу је да пр вој оквир ној пе сми, ко ја про ти че у зна ку са о бра-
жа ва ња пам ће ња и пе сме, са оче вим и очин ским ре чи ма ко је под-
у пи ру све ти пут обез бе ди са го вор ни ка пе смом „Хи лан дар”. Њом 
ће су прот ста ви ти фи гу ру-но си о ца ко ја је пе смом „Хо до ча шћа” 
по ве ре на Све том Са ви, му шком прин ци пу, дру гој фи гу ри ко ја 
све том пе сме про но си би блиј ску, ла ли ћев ску сим бо ли ку Мај ке, 
Бо го ро ди це. Овај жен ски прин цип, на су прот до ми нант ној фи гу ри 
Св. Са ве (ко ји са обе леж јем бо га12 и ву ка на ста вља свој пут за чет 
оквир ном пе смом „Хо до ча шћа”, пут ко ји уво ди у „пе сму укр ште-
них пу те ва”), у осно ви је из гра ђен на ис тој ли ни ји као и са ма 
фи гу ра Св. Са ве – би ће не зе маљ ских обе леж ја ко је се кре ће про-
сто ри ма сва ко днев но сти. Овај ком по зи ци о ни прин цип на ла зи мо 
у све ту на род не књи жев но сти ко ја је фан та стич ки и фан та зиј ски 
прин цип не го ва ла ди на мич ким и сим бо лич ким пре пле том не зе-
маљ ског и зе маљ ског би ћа или про сто ра. 

По ред на ве де ног, у осно ви пе сме „Хи лан дар” на ла зи се још 
је дан еле мент ко ји сво је зна че ње мо же при ба ви ти упра во у сим-
бо лич ком сло ју на род них пе са ма – број три. По ред то га што се у 
осно ви овог бро ја кри је тро у гао, онај је зич ко-фе но ме но ло шки прин-
цип По пи не по е зи је ко ји оди ше тра ги ком и без из ла зом, лир ски 

12 Већ у XI II ве ку се Св. Са ва по и сто ве ћу је са ста ро за вет ним Бо гом; као 
и Бог по ка зи вао се у ли ку пут ни ка или про сја ка. Ви ше у: Сло вен ска ми то ло
ги ја, ен ци кло пе диј ски реч ник, ред. Све тла на М. Тол стој и Љу бин ко Ра ден ко вић, 
Zep ter bo ok world, Бе о град 2001, 476.
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су бјект за зи ва њем све та уто пи је све три ру ке Бо го ро ди це Тро је-
ру чи це на гла ша ва свој лич ни од нос пре ма умет но сти. Сва ки длан 
Бо го ро ди це Тро је ру чи це пред ста вља је дан се ман тич ко-сим бо лич ки 
ис ко рак: уто пи ја пр вог дла на ну ди „Да се у ча роб ном мо ру оку-
пам”, дру гог „Да се слат ког нај е дем ка ме ња”, док уто пи ја тре ћег 
дла на по зи ва пе сни ка-хо до ча сни ка ко ји ће сво је ме сто на ћи у нај-
по у зда ни јем aли не до дир љи вом све ту, све ту пе сме, са же љом „да 
у гне зду сти хо ва пре но ћим”. Све три же ље, као три обра ћа ња-мо-
ли тве Бо го ро ди ци, у сво јој осно ви кри ју зах тев за пре о бра же њем. 
Осло бо ђе ње те ла у ча роб ном мо ру у пр ви план по ста вља окре та-
ње од те ле сно сти, тран сфор ма ци ју као за зи ва ње по сто ја но сти про-
сто ра ду хов но-је зич ког. Дру ги и тре ћи длан ко ји при хва та ју хо-
до ча сни ка тре ба да обез бе де пре о бра жај ду ше ко ја је на иза бра ном 
пу ту јед ном мо ра ла би ти са вла да на мра ком и без из ла зом. Ка ме њу 
(зна чај ном сим бо лу По пи не по е зи је уоп ште, ко је Св. Са ва у на-
ред ном ци клу су „по ра ђа”, тј. пре о бра жа ва из не жи вог у жи во) и 
сти хо ви ма, а ова два мо ти ва-сим бо ла увек иду за јед но, због свог 
сим бо лич ког по тен ци ја ла из др жљи во сти и не про мен љи во сти, 
По па су прот ста вља оку ви дљи ве, ма те ри јал не, из ра зи то со ци јал не 
(из ван је зич ке) ства ри – прах и глад, као не ми нов но при се ћа ње на 
дво стру кост „злат ног до ба” не ма њић ке др жа ве ко је је има ло и свој 
сјај, али и ду бо ко уко ре њен уну тра шњи не мир пре сли кан на свест и 
по глед пе снич ког су бјек та („док ми не пад не хи ља ду ма гли на очи”). 

2

Тра же ћи ве зив но тки во ко је ће јед ног све ти те ља, ар хи е пи ско-
па, са о бра жа ва лач ком сна гом про ве сти пу те ви ма до са вре ме ног 
пе сни ка ко ји се про ми шље но кре ће про сто ри ма иза бра них срп-
ских сред њо ве ков них ма на сти ра (Хи лан да ра, чи ји је Ка то ли кон 
по ди гао краљ Ми лу тин 1293/1303. го ди не, као од раз ја чи не срп ске 
др жа ве; Ка ле ни ћа, ко ји за ди вљу је сво јом ар хи тек ту ром и сли кар-
ством; Жи че, ко ја се жи во пи сно шћу свог про сто ра и исто риј ском 
уло гом одва ја од оста лих ма на сти ра; Со по ћа на, чи је фре ско-сли-
кар ство оста је не над ма шно; Ма на си је, ко ја је по ни кла на ве ли ком 
стра да њу Ср ба од тур ске ру ке, па све до Сен тан дре је ко ја, као и Хи-
лан дар, из ла зи из окви ра та да шње и са да шње др жа ве, а пред ста-
вља трај ни за пис о до ди ру жи во та и умет но сти Ср ба при ну ђе них 
да на пу сте гра ни це сво је зе мље), По па је ве ков но-уни вер зал ни, 
по све ће нич ки и тра га лач ки дух ви део у не сум њи вом ди ја ло гу 
пе сме и сли ке од ко јих ће на ста ти при ча. Та ко је пе сни ко ва окре-
ну тост град њи оно га што Бо ри слав Ра до вић на зи ва „кру жном 
умет но шћу”, до вр ше но шћу ко ју са мо фре ска за јед но са ту ма че њем 



73

до сти же у оку по сма тра ча, под ло жна за раз ме ну по гле да раз ли-
чи тих умет но сти. Она ко ка ко По па по ла же те ме ље јед ном од нај-
зна чај ни јих ди ја ло га из ме ђу два умет ни ка у есе ју „Сли ка ре ва реч”, 
та ко и Ра до вић на истом тра гу пра ти раз ви је ну сли ку оне умет но сти 
у чи јем кру гу ви ди мо оте ло тво ре ње трој ства – твор ца, ал хе ми ју 
де ла и чи та о ца – сли ку над ко јом се мо ра упу ти ти јед на из ван ред-
на „по хва ла сли ка ру”. Уо ста лом, сам умет ник је „ви ди лац ко ји, за 
ча сак од ла же па ле ту и ки чи цу, и од ми че се од плат на, из ра ња из 
сво је ви зи је упра во да би про тр љао и на ше очи”13, по ру чу је Ра до-
вић на осо бен на чин ме ша ју ћи жи вот и ства ра ње, оне еле мен те 
ко ји су код По пе под ра зу ме ва но је зич ки, за тво ре ни у ви со ко ин ди-
ви ду а ли зо ван сим бол ства ра ња – реч и пе сму. У окви ри ма Ра до-
ви ће вог трој ства пе сма увод ни ца По пи ног ци клу са по кре ну ла је 
сву за го нет ност пу та пе снич ког су бјек та ко ји ће ши фро ва ну по-
ру ку ис пи са ну шта пом пре то чи ти у пред ста вља ње те жи не уло ге 
оно га ко ји се на ла зи пред ту ма че њем уну тра шњо сти – је зи ка и 
ре чи са ме фре ске (сли ке), па све до Бе о гра да у ко ји се вра ћа по след-
њим ци клу сом збир ке. 

Сво јим лир ским за пи сом о сли ка ре вим ре чи ма По па на го ве-
шта ва пе снич ку стра ну фе но ме на сли ке, јер „сва ка сли ка ре ва реч 
мо гла би се уне ти у је дан реч ник бо ја и об ли ка”, чи ји цео си стем 
раз ви ја упра во пе сник-од го не тач: 

Да ли да га [сликарев реч ник бо ја – О. В.] на у чи мо на па мет, 
па да, нај зад, зна мо шта ка же цр ве но, шта не ка же пла во, шта кри је 
бе ло, шта от кри ва цр но, ку да од ла зи пра ва ли ни ја, от ку да се вра ћа 
кри ва, на ко је зло слу ти тро у гао, на ко је до бро круг? („Сли ка ре ва 
реч”)

По па је овим лир ско-фе но ме но ло шким за пи сом о умет ни ку-
сли ка ру и ње го вом де лу по кре нуо је дин ствен је зик бо ја ко ји ће 
кроз сти ло ве сред њо ве ков ног жи во пи са до би ти по себ ну уло гу у 
пе сма ма „Хи лан дар”, „Жи ча”, „Со по ћа ни” и „Ма на си ја”. Као да 
на том пу ту утки ва у сво ју ми сао бо је-за го нет ке све та уни вер зал не 
дво стру ко сти По ла Ели ја ра (јер „Док на јед ном ме сту мо га ср ца 
пре би ва јад, / То на дру гом ви дим ве о ма ја сно, ја сам на да и све-
тлу ца во / ша ре ни ло”, пе сма „Је зик бо ја”14), По па на тра гу Ели ја ра 
је зик бо ја гра ди као пра во те ло „ко је ће ду го оп ста ти”. Из на ве де-
ног за пи са на шег пе сни ка кри је се ме та фо рич ки по тен ци јал сва ке 

13 Бо ри слав Ра до вић, Рва ње с ан ђе лом и дру ги за пи си, Но лит, Бе о град 
1996, 8.

14 Ху го Фри дрих, Струк ту ра мо дер не ли ри ке, Све то ви, Но ви Сад 2003, 297.
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од бо ја, та ко да оно што по ста је нео бич но у По пи ним ме та фо ра ма 
„са др жа но је у њи хо вом ма те ри ја лу. По мо ћу ње га оне оби чан и 
уо би ча јен свет пре ме шта ју у не ку чу ли ма и сми слу стра ну сфе ру”.15 
За то и не чу де бо је ко је је за свој за пис По па узео16: цр ве но ко је тре-
ба не што да „ка же” чи та мо у ан тро по мор фи зо ва ној сли ци „Цр ве не 
го спо ђе Жи че”, ма на сти ра ко ји се сво јим ко ло ри том из два ја, док 
су мно ге ње го ве фре ске (ре чи) уни ште не, што је раз лог због ког 
се Жи ча код пе сни ка не узи ма као але го ри ја уну тра шњег жи во та 
умет ни ка, већ као зда ње-узда ни ца чи ји је исто риј ски зна чај нај ве ћи 
(ње но те ло је не са ло ми во; она је се ди ште не за ви сне срп ске ар хи-
е пи ско пи је са Са ви ним ли ком као ње ним обе леж јем). Уо ста лом, 
Жи ча, ко ју су по ди гли Сте фан Пр во вен ча ни и Све ти Са ва (1208–
1215), је дан је од по чет них спо ме ни ка ра шке ар хи тек тон ске шко ле,17 
а ово је по себ но ва жно због пе сни ко вог ода би ра ма на сти ра ко јем 
ће по све ти ти пе сму. Све од ли ке ма на сти ра у овој пе сми као да су 
ту да збо ре са ме о се би: исто ри ја о про сто ру, као и про стор о исто-
ри ји („зре ли та ла си жи та” као про стор у пот пу но сти ан ти а скет ски 
на спрам „тро у гла у пла ме ну”, на раз ме ђи два исто риј ска пу та) као 
што сам пе сник за цр ве ну бо ју ве зу је „ка зи ва ње”. Жи ча сво јом 
ван ред ном по ја вом и ве ли ком при чом (кру ни са ње свих Не ма њи ћа 
од Св. Са ве) уо ста лом сво је ме сто на ла зи и у са вре ме ним про зним 
де ли ма18. 

Као што ма на стир Ка ле нић пред ста вља јед но од те ме на тро-
у гла (ко ји чи не Ра ва ни ца и Љу бо сти ња), та ко се као је дан од нај ве-
ћих фе но ме на пе сме „Жи ча” ја вља сим бо лич ки по тен ци јал ме ста 
на ком је она са гра ђе на. Са мим тим што пе сник ка же да „сто јиш 
на са мом вр ху / Иза бра ног тро у гла у пла ме ну”, тро у гла ко ји у 
есе ју „Сли ка ре ве ре чи” слу ти на зло, он Жи чу утки ва у са мо је згро 
мо ти ва-сим бо ла ко ји је при су тан од пр ве ње го ве збир ке. Као што 
се у игри „му дрог тро у гла” из исто и ме не пе сме тра ги ка бес кра ја 
на ла зи у са мом сре ди шту, у ср жи ње го вог по сто ја ња, та ко и Жи ча, 

15 Исто, 226.
16 Ра до ван По по вић под се ћа на то да је По па био уред ник еди ци је „Умет-

нич ки спо ме ни ци Ју го сла ви је” у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге, док је глав ни 
уред ник био Иван В. Ла лић. Ви ше у: Ра до ван По по вић, Вас ко По па, мит и ма
ги ја, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 71.

17 Жи ча ни је за др жа ла сву рас кош и мо ну мен тал ност на шег сред њо ве ков-
ног сли кар ства као Со по ћа ни или Ма на си ја, али ори јен тал ни нерв у сли кар ској 
тех ни ци и чи ње ни ца да ин тен зив ност пла ве бо је до ми ни ра на оде ћи у ши рем 
кон тек сту Жи чу при бли жа ва По пи ним сим бо лич ким спре го ви ма у оста лим 
пе сма ма. Ви ше о жич ком фре ско-сли кар ству у: Ми лан Ка ша нин, Ђур ђе Бо шко-
вић, Па вле Ми јо вић, Жи ча: исто ри ја, ар хи тек ту ра, сли кар ство, Књи жев не но-
ви не, Бе о град 1969. 

18 Ро ман Го ра на Пе тро ви ћа Оп са да цр кве Све тог Спа са про ти че у зна ку 
сим бо лич ких ва ри ја ци ја јед ног ма на сти ра и сред њо ве ков не исто ри је.
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ма на стир пред ста вљен чи стом ан тро по мор фи за ци јом, као же на 
ко ја се кре ће „У прат њи свог же ни ка сун ца”, у пре де лу ко ји се по 
све му су прот ста вља сред њо ве ков ном аске ти зму, но си ди ја лек ти ку 
свог по ло жа ја. Жи ча се „ге о граф ским по ло жа јем одва ја ла од дру гих 
ма на сти ра. Ни јед на кра љев ска за ду жби на ни је се у др жа ви Не ма-
њи ћа на ла зи ла се вер ни је од ње – тре ба ло је да не за ви сна срп ска 
ар хи е пи ско пи ја бу де под јед на ко уда ље на и од ви зан тиј ског Ца ри-
гра да и од ла тин ског Ри ма”.19 Она је во ђа у тро у глу ко ји ће пр ко си-
ти „и сун цо се ку / И жи то сквр ни те љу / Из два цар ска угла” под њом. 

Чи ње ни ца да не ма се вер ни јег ма на сти ра од ње, као ни зна-
чај ни јег ма на сти ра у исто риј ском сми слу, упу ћу је на то да реч 
на ро да, ње го ва исто ри ја и ми то ло ги ја, све срп ско осе ћа ње, уво ди 
чи та о ца у вуч ју али „ус прав ну” зе мљу, у те ме ље вер ти ка ле20, реч 
ко ја се на ла зи у осно ви пе сни ко вих ига ра об ли ци ма (је зич ке) ег зи-
стен ци је још од ци клу са „Да ле ко у на ма”, кад „Ди же мо ру ке / 
Ули ца се у не бо пе ње” („Да ле ко у на ма, 1”), док „го спо ђа” Жи ча 
из на шег ци клу са исто та ко пр ко сно и не по врат но ко ра ча ис кљу-
чи во „у прав цу сво је ви си не” („Жи ча”), и то „У је ди но мо гу ћем 
прав цу”. Еро тич ност у пе сни ко вом гла су на ко ју је ука за ла Све тла-
на Вел мар-Јан ко вић21 у чи та о че во пам ће ње при зи ва пе сму „Мо ја 
Ра ва ни ца” Ми ло ша Цр њан ског, ко ја на сли чан на чин (ан тро по мор-
фи за ци јом) ре чи лир ског су бјек та утки ва у фи гу ру-сим бол Бо го-
ро ди це, „Је ди не дра ге пред ко јом кле чим, / јер на њој не мо гу ни 
мо је / блуд не гор ке очи не ве се ле / да оста ве тра га”22. Око и траг 
код По пе у пе сми М. Цр њан ског се пре та па ју у ми рис, око и траг. 
При та је ни звук са мо у ни же ња се мо же на ћи и код По пе у сти хо-
ви ма ко ји ма се нај ви дљи ви је пре та па ју би ће лир ског су бјек та и 
Жи ча („Из мо га ср ца из ла зиш” и „Ко ра чај љу бим ти ко ра ке”).

За цр ну бо ју у есе ју По па од лу чу је да свêже от кри ће. До ми-
нант ну сим бо ли ку цр не бо је на ла зи мо у пе сми „Хи лан дар”, у ко-
јој се пе снич ка ин тер по ла ци ја соп стве ног ду хов ног све та очи та ва 
на ико ни Бо го ро ди це Тро је ру чи це, јед ној од два зна ме ња ма на сти-
ра. Са ма фре ска је део це ли не ма на сти ра, али пе сник узи ма још 
је дан део већ на ве де не по де ље но сти – длан – ду хов ну бли скост и 
срод ство са Мај ком чи је ће ру ке лир ском су бјек ту омо гу ћи ти оства-

19 Ка ша нин, Бо шко вић, Ми јо вић, Жи ча..., 5.
20 О По пи ном пре тва ра њу пе снич ке хо ри зон та ле у вер ти ка лу, у „тај крун ски 

ре зул тат По пи ног мо дер ног ʼми то ло ги зма’” го во ри Дра ган Ха мо вић у на ве де-
ном пред го во ру (27).

21 У тек сту „Вас ко По па, чу до тво рац” ча со пи са Гра дац Све тла на Вел мар-
-Јан ко вић пи ше о еро тич но сти пре ма оно ме ти ко ме се обра ћа и за зи ва из све та 
пе сник (61).

22 Ми лош Цр њан ски, Пе сме, прир. Ми ли вој Не нин, Ка и рос, Срем ски Кар-
лов ци 2013.
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ре ње жуд ње за дру га чи јим све том, што је у осно ви пе снич ког пу та 
ко ји во ди от кри ћу. Ме ђу тим, цр ну бо ју у пр вом, из дво је ном сти ху 
По па ве зу је за Бо го ро ди цу ре чи ма „Цр на мај ко Тро је ру чи це”, апо-
стро фом ко ја цр но уво ди као при сут ност али је ви ше до кра ја 
пе сме не спо ми ње, она је под ра зу ме ва на у суд бин ско-исто риј ском 
стра да њу и у оп ште чо ве чан ском, ду хов ном за там ње њу.

Ме ђу тим, ако на ста ви мо у овом сме ру ту ма че ња бо ја пе сни-
ко вим соп стве ним уну тар ци тат ним сег мен ти ма, кад је дан текст 
мо же би ти, и че сто и је сте, кључ за онај дру ги, као нај ин три гант-
ни је пи та ње се по ста вља пи та ње пла ве бо је. На и ме, за што се По па 
од лу чу је за по глед с на лич ја, јер, под се ти мо, ње га ин те ре су је „шта 
не ка же пла во” (ис та кла О. В.)? Бо је ви зан тиј ске умет но сти – пла-
ва и злат на – је су бо је пред вод ни це у срп ском сред њо ве ков ном 
сли кар ству, ко је је нај чвр шћи кул тур ни ди ја лог во ди ло упра во са 
Ви зан ти јом. Њи хо ва сим бо лич ка вред ност ве за на је ко ли ко за се-
ман ти ку са ме сли ке (фре ске), то ли ко и за по ја ча ва ње се ман тич ког 
по тен ци ја ла По пи не по е ти ке. Пла ва бо ја као нај ма ње ма те ри јал на 
од свих бо ја23 пред ста вља по зив у про стор са дру ге стра не. У сли-
кар ству она пред ста вља основ ни је зик сли ке, чи је ће об ли ке ко је 
пла во ства ра по сма трач ту ма чи ти, док у По пи ној пе сми ова бо ја 
по при ма еле мен те фи ло зоф ског. По ред то га што је пла во ве за но 
за бес крај, а се ти мо се да је бес крај је дан од че ти ри ка рак те ри стич-
на зна ка пе сни ко ве по е ти ке, оно је у реч ни ци ма сим бо ла опи са но 
као сат ка но од на го ми ла не пра зни не, траг ко ји у исти мах и рас тва-
ра об ли ке, олак ша ва их и отва ра.24 

Пла во та ко не ка же да је од го вор на пра ву се ман ти ку сли ке 
пе сма и њен је зик. Сто га По па је ди но екс пли цит но спо ми ње пла во 
и злат но у пе сми „Ма на си ја”, а ову бо ју „отва ра” ње ним не бе ским 
ана ло го ни ма – зве зда ма и не бом: „Зо гра фе / Шта ли ви диш на дну 
но ћи // Злат но и пла во / По след ња зве зда у ду ши / По след њи бес-
крај у оку”. Тка ње ме ђу у мет нич ког ди ја ло га два ства ра о ца – пе сни-
ка и сли ка ра – По па је екс пли цит но из ра зио упра во пе смом „Ма-
на си ја”, им пли цит но на го ве шта ва ју ћи раз го вор два умет ни ка у 
пе сма ма ко је сле де, „Ка ле нић” и „Со по ћа ни”. Пла во, та ко, не ка же 
ни шта о за во дљи во сти не ба, о те жи ни про стран ства, чи ме се ди-
рект но (по е тич ки) одва ја од про сто ра у се би ши ре ћи га на отво рен 
про стор ван се бе, ко ји упли ће и је зи ко тво рач ки прин цип. За то и 
пла во, као јед на у ни зу ам би ва лент но сти, тре ба да по ка же дру гу 
стра ну по е ти ке – дво стру ко је зич ко ства ра ње.

23 Жан Ше ва ли је, Ален Гер бран, Реч ник сим бо ла – ми то ви, сно ви, оби ча ји, 
по ступ ци, об ли ци, ли ко ви, бо је, бро је ви, пре вод и адап та ци ја Па вле Се ке руш, 
Stylos art, Но ви Сад 2013, 713.

24 Исто.
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За пе сни ка ка кав је Вас ко По па Ма на си ја (Сте фан Ла за ре вић, 
гра ђе на 1406–1418) је зна чи ла по вра так у је дан сег мент срп ске 
исто ри је ко ји је остао ин те грал ни део кул ту ре и пи сме но сти до 
да нас – ин тер фе рен ци ју умет но сти, сти ло ва и исто ри ја.25 Јед на 
реч сли ке ма на сти ра ко ја је по себ но мо гла ути ца ти на раз ви ја ње 
По пи не сим бо ли ке је сте зна чај на пред ста ва ву ка на ја сту ку на 
ко ме сто ји де спот Сте фан.26 Ути цај за пад них умет но сти, као и 
укр шта ње ви зан тиј ског и по зно го тич ког сти ла са ег зо тич ном ор-
на мен ти ком, зна чај но се очи та вао у сли кар ству, а пе сник ка кав је 
По па лир ски је кон тек сту а ли зо вао исто ри ју ма на сти ра у оку, ка ко 
сли ка ра-умет ни ка, та ко и пе сни ка-ства ра о ца, са мо јед ним сти хом 
ре френ ског ка рак те ра: „Зо гра фе / До кле твој по глед до пи ре / Чу-
јеш ли ко њи цу но ћи / Алах ил ила лах”. За то се пла ва и злат на ве-
зу ју за мо ти ве-сим бо ле кру жног, хер ме тич ког ка рак те ра: у пр вој 
стро фи за пр стен и ја бу ку, у чи јој уну тра шњо сти је у јед ној од 
ига ра об ли ци ма ег зи стен ци је жи вео и сам лир ски су бјект (у тре-
нут ку кад пред мет жи ви у пе сни ку ко ли ко и пе сник у пред ме ту); 
за ја бу ку ко ја је во ће бе смрт но сти, по сто ја но сти и пр стен ко ји 
сим бо ли зу је умет нич ку, је зич ку и ду хов ну не рас ки ди вост. Злат на 
бо ја као сим бол сун ца, оног ду хов ног и ме та фи зич ког, ди рект но 
се су прот ста вља „ко њи ци но ћи”, исто риј ској не у мит но сти, у ко јој 
умет ник оста вља пе чат је зи ком сво јих бо ја.

 Зо гра фов по глед (а ва жно је ре ћи да је, по све му су де ћи, у 
Ма на си ји по сто јао је дан глав ни сли кар27) у По пи ној пе сми ни је 
за кло њен ни за ма гљен исто риј ском не у мит но шћу, већ пе сник са 
ове стра не све та, ње гов ства ра лач ки са го вор ник, тра жи од го во ре 
на пи та ња оних ко ји су ство ри ли тра ди ци ју у дру га чи јим окол-
но сти ма. Отуд пре о вла да ва ње сим бо ла бес кра ја, сим бо ла умет-
нич ког скла да и са вр ше но сти ко ја је без вре ме на, док се крај пе сме 
вра ћа свом по чет ку у кру жној ком по зи ци ји – је ди но ова кав бес крај 
код По пе мо же има ти по зи тив ну ко но та ци ју, јер је ду бо ко уко ре-
њен у оно што је око мо гло да ви ди у срп ској сред њо ве ков ној умет-
но сти, али и да нас. По след њом стро фом се се ман ти ка бо ја сред њо-
ве ков ног умет ни ка от кри ва све зи ва њем са нај ду бљим ко смо ло шким 
сим бо ли ма По пи не умет но сти – зве здом, бес кра јем и оком. За то и 
не чу ди што по след ња стро фа и до но си дру га чи ји рас по ред бо ја: 

25 Ма на си ја: исто ри ја – жи во пис, ред. Сте ван То мић, Ра до мир Ни ко лић, 
Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Бе о град 1964, 50.

26 Вуч ја сим бо ли ка, ко ја пра ти пе сни ка кроз мно ге збир ке, у књи га ма 
срп ске сред њо ве ков не исто ри је умет но сти ту ма чи се као од раз хе рал дич ког ка-
рак те ра умет но сти:. „У сред њем ве ку он је [вук – О. В.] чак сим бол Ср ба. Ње го ва 
пред ста ва на ла зи ла се на гр бо ви ма срп ских ве ли ка ша у то до ба и сва ка ко је 
на ста ла под ути ца јем за пад не хе рал ди ке” (исто, 55).

27 Исто, 88.
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на по чет ку пе сме пр во ме сто је до би ла пла ва бо ја, док у по след њој 
стро фи ова уло га при па да злат ној, сим бо лу рас ко ши и по сто ја но-
сти. Ду шу-зве зду као свет у све ту По па ста вља на исте осно ве као 
по сто ја ње бес кра ја у оку („По след ња зве зда у ду ши / По след њи 
бес крај у оку”). Не сум њи во је да раз не вр сте по гле да пе сник упра-
во се ман тич ки де ри ви ра из основ ног по гле да у раз ли чи те об ли ке 
срп ске сред њо ве ков не умет но сти, ко ји се нео бич ним ме та фо рич-
ким спре го ви ма вра ћа ју нај сло је ви ти јим об ли ци ма ег зи стен ци је. 
За то са ма ег зи стен ци ја и ни је те ма По пи ног ци клу са, јер пред ста-
вља им пли цит ни, под ра зу ме ва ни оквир, као и исто ри ја са ма. И у 
овој пе сми вре ме је ипак „зу бе по ло ми ло”. 

Иа ко у за вр шној пе сми „Сен тан дре ја” из о ста је сим бо лич ки 
по тен ци јал пла ве бо је, овај по сту пак баш за то мо же да од го во ри 
на пи та ње шта то не ка же пла во. Јер, ова по след ња пе сма ци клу-
са сво ју про стор но-вре мен ску мар ки ра ност одва ја од сја ја срп ске 
сред њо ве ков не умет но сти28, али не и од уни вер зал но-се ман тич ког 
по тен ци ја ла умет но сти Ср ба. На но во и згра ђе ном про сто ру, ко ји 
ни је био при мар но срп ски, про го ва ра и дру га чи ја умет ност, сли-
кар ство у ком пре о вла да ва злат на бо ја, као и ба рок ни и ро ко ко 
укра си. Чи та ва пе сма ис пе ва на је у зна ку бро ја се дам, за о кру же-
но сти и ко нач но сти, у зна ку Апо ло но вог бро ја29 ко ји се на ла зи у 
ср жи тво рач ког, као и у оном сим бо лич ко-се ман тич ком по тен ци-
ја лу вер ти ка ле, јер, ка ко ка же пе снич ки су бјект: „Бе жа ла си до 
кра ја веч но сти / Учи ни ла још се дам ко ра ка / Пре ма се ве ру”. Ови 
увод ни сти хо ви оме ђа ва ју про стор Сен тан дре је као жи во пи сан 
ми кро пр о стор из ког се из ди же се дам тор ње ва30, од но сно се дам 
цр ка ва, од ко јих су че ти ри срп ске. Још је дан круг мит ског про сто-
ра – је зи ка ма њи не у зе мљи-ту ђи ни – отва ра упра во ова пе сма, 
од но сно њен ан тро по мор фи зо ва ни про стор. 

Све је ов де у зна ку од бра не („За па ли ла си ис под ку бе та / Се-
дам ста ра ца хра сто ва / И пре ли ла их ви ном”), на стан ка („Из ва ди-
ла из рај ске ре ке / Ло ба њу свог име ња ка све ца / И на те ме ну јој 
са гра ди ла / Се дам сун цо мо ља”) и тра ја ња („По ми ри са ла си цвет 
пе ру ни ке / За тво ри ла се у не бе ску кру ни цу / И за ћу та ла”). Од бра-
на од исто ри је зна чи ла је бег у крај ко ји ће омо гу ћи ти ис по ве да ње 
је зи ка и ве ре, где ће „се дам ста ра ца хра сто ва” би ти осно ва за ње но 
по сто ја ње; твор ба са мог ми та на стан ка овог ме ста (а не јед не цр кве) 
за По пу је зна чи ла отва ра ње мо ти васим бо ла гла ве још од пе сме 

28 Са Ве ли ком се о бом Ср ба и ње ним пред вод ни ком Ар се ни јем Чар но је ви ћем 
по чи ње на се ља ва ње Ју жних Сло ве на на под руч је Ма ђар ске, од но сно Сен тан-
дре је. Ви ше у: Пал Фојт, Сен тан дре ја, збир ка Кор ви на, [Б. м., б. и., б. г.], 3.

29 Ж. Ше ва ли је, А. Гер бран, Реч ник сим бо ла, 816–822.
30 П. Фојт, Сен тан дре ја, 5.
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„Гла ва бес кућ ни ца”, па све до ци клу са ко ји су обе ле же ни сим бо-
ли ком обез гла вље но сти и ње ним есте тич ко-исто риј ским по тен-
ци ја лом у ци клу су „Ко со во по ље” у ком се вен цо но шче ва гла ва 
пре тва ра у „Све тло зар ну сво ју за ду жби ну / И сун че ву на ме сни цу”, 
у про цват на ме сту где тре ба да бу де гла ва, као чо век на спрам 
исто ри је; на кра ју, знак тра ја ња по ста је гу гут ка као сим бол ми ра, 
док се јед ном реч ју, „пе ру ни ка”, ко ја во ди на траг до сло вен ског 
бо га Пе ру на, по кре ће за јед нич ки сим бол на ро да Ју жних Сло ве на.31 
Мит ски по тен ци јал гла ве ко ја је иза шла из Ду на ва, „рај ске ре ке”, 
ис так нут је пе сни ку оми ље ним мо ти ви ма сун ца и сун цо кре та, у 
ко ји ма се код ства ра о ца Спо ред ног не ба „сти чу пу те ви / Сва ког 
ср ца и сва ке зве зде” („Зве здо знан че ва смрт”), као сим бо лич ко 
ни ца ње др жа ве у др жа ви, кул ту ре у кул ту ри и ср ца у ве ри. 

3

Оно што је по сма тра че вом оку32 нај пре до ступ но су бо је, али 
лич на пер спек ти ва од ре ђу је са мо ту ма че ње сли ке. По глед лир ског 
су бјек та у тре нут ку кад се на ла зи пред зда њем или фре ском за пра-
во је дво стру ко по сре до ван, јер „у си сте му обр ну те пер спек ти ве не 
по ду да ра ју се умет ни ко ва тач ка гле да ња и тач ка гле да ња гле да о-
ца (сли кар ског де ла)”.33 Умет ни ко ва по зи ци ја је по зи ци ја по сма-
тра ча ко ји уче ству је у том све ту, на ста вља Ус пен ски, та ко да је 
пер спек ти ва По пи ног лир ског су бјек та по при ми ла об ли ке ту ма-
че ња ту ма че ног. Је зик пе сме и је зик сли ке во де искон ској же љи да 
се ре кон стру и ше и се ман тич ки про ши ри она ре ал ност (ствар ност) 
ко ју је сред њо ве ков ни умет ник имао пред со бом. За то се По па осла-
ња на (пе снич ки) ре пре зен та тив не де ло ве јед не це ли не, ши ре ћи 
за го нет ку, али и све про жи ма ју ће осе ћа ње при па да ња, иа ко ни пе-
сни ку ни чи та о цу ни је увек ја сно „ко ји се еле мен ти сли ке тре ба да 
схва те не по сред но, као са мо стал ни зна ко ви, а ко ји има ју по моћ ну, 
син так сич ку уло гу, уче ству ју у обра зо ва њу сло же ни јих зна ко ва”34. 
На ве де ним про ми шље ним на чи ном ком по но ва ња слу же се оба умет-
ни ка, и то је основ на ве зив на и ди на мич ка тач ка њи хо вог ди ја ло га.

 Отуд пе сни ко ва дво стру ка бор ба са ви дљи вим и не ви дљи вим 
ко је је још у осно ве свог „је зи ка” уткао сли кар у пе сни ко вом есе-
ју „Сли ка ре ве ре чи”. Пе сма „Со по ћа ни” је сте пе сма-са го вор ни ца 

31 Луј Ле же, Сло вен ска ми то ло ги ја, Гра фос, Бе о град 1984, 62.
32 О чи та вом си сте му мо ћи ви да и по гле да пи са ла је Све тла на Вел мар-Јан-

ко вић, на при ме ри ма из збир ке Ко ра, 46–49.
33 Бо рис Ан дре је вич Ус пен ски, По е ти ка ком по зи ци је • Се ми о ти ка ико не, 

из бор и пре вод Но ви ца Пет ко вић, Но лит, Бе о град 1979, 324.
34 Исто, 280.
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пе сме „Ма на си ја”, јер за јед но са њом ну ди је дан зна ча јан пут па-
ра лел ног чи та ња оне кру жне умет но сти пе сни ка-умет ни ка и сли-
ка ра-умет ни ка. Со по ћа ни (ма на стир са гра ђен 1255. го ди не) је сте 
за ду жби на кра ља Уро ша Пр вог, сме ште на у ра шкој обла сти, са 
основ ном од ли ком ра шког фре ско-сли кар ства – да се на јед ном 
зи ду на ла зи јед на фре ска (од зе мље до не ба, ка ко сам По па ка же). 
Чи та ва пе сма је ис пе ва на у јед ном од нео сим бо ли стич ких зах те ва 
– сме њи ва њу ви дљи вог и не ви дљи вог, ту ма че ња и алу зи је. У ње ној 
осно ви на ла зи се мо ну мен та лан, це ло вит мит о ства ра њу, про ши-
рен до би блиј ских алу зи ја (кроз „ка пи је веч ног про ле ћа”) и по чет-
ног ми та о ства ра њу све га, да би се ова при ча у пе сми „Ма на си ја” 
су зи ла на са мо јед ног умет ни ка чи ји се је зик ту ма чи. Мо ну мен-
тал ност со по ћан ског сли кар ства пе сник је на гла сио у дис ти си ма 
ко ји ма се ула зи ко ли ко у сам про цес ства ра ња, то ли ко и у оно већ 
ство ре но што пе сни ко во око гле да (јер, при се ти мо се за пи са „Пе-
сма”: „убр зо то тво је, од те бе ство ре но, ста не по бе лом све ту да 
хо да, и оно, по сво ме”):

Ру ме ни мир сна ге
Зре ли мир ве ли чи не
(...)
Мла да ле по та по но са
Ме се чар ска си гур ност 

(„Со по ћа ни”)

Ове сти хо ве по ве зу је про ми шље ност По пи ног ком по но ва ња 
кроз ин си сти ра ње на истим кон струк ци ја ма: при дев + име ни ца 
као опис и сим бол у исто вре ме, као „свој ство + но си лац тог свој-
ства”35 (упо тре ба тзв. ге ни тив них и атри бу тив них ме та фо ра ка рак-
те ри стич них за мо дер ну по е зи ју код По пе на гла ша ва све еле мен те 
жи во пи са; друк чи је ре че но, сли ко ви тост из ра за од го ва ра на сли-
ка ном). Пр ви ди стих ди рект но упу ћу је на кла си ци стич ку цр ту 
со по ћан ског жи во пи са „ко је од ли ко ва ло се све тлим бо ја ма и пла-
стич но шћу фи гу ра, мо ду ли ра ном мно штвом сит них ли ни ја”36 (а 
се ти мо се са мо сим бо ла дла на и ње го вих ли ни ја у По пи ној по е-
зи ји), као јед ном од од ли ка ра шког сти ла, ме ђу тим ни со по ћан ско 
сли кар ство ни је про шло без обе леж ја дру гих кул тур них сре ди на. 
„Ру ме ни мир сна ге” упу ћу је на пе сни ко ву ве за ност за бо је ко је го-
во ре: цр ве на ов де сим бо ли зу је мла дост, ин ди ви ду а ли зам и све жи ну, 

35 Ви ше у: Ра ди во је Ми кић, „Жан ров ски ци та ти у по е зи ји Вас ка По пе”, 
По е зи ја Вас ка По пе, 117–141.

36 Во ји слав Ј. Ђу рић, Со по ћа ни, Срп ска књи жев на за дру га – Про све та, 
Бе о град 1963, 9.



81

док сво јом сна гом по твр ђу је дру гу стра ну склад не ле по те – зре лост 
и ве ли чи ну. 

Дру ги ди стих са мрач ни јим то но ви ма („Ме се чар ска си гур-
ност”) у оку мај сто ра ко ји сли ка по ста вља обри се дво стру ко сти 
со по ћан ског жи во пи са37 ко ји га и одва ја ју од сли кар ства оста лих 
сред њо ве ков них ма на сти ра. Је дан стил ски из раз од ли ку је мир, 
све тлост и склад са узо ром у ан тич ким мо ти ви ма, да кле је дан кла-
си ци стич ки прин цип у сво јој су шти ни, ко ји се у пот пу но сти мо же 
при ме ни ти и на сам По пин од нос пре ма ства ра њу (а о јед ној стра-
ни кла си ци стич ког нер ва у По пи ном из ра зу пи сао је још Зо ран 
Ми шић). Дру ги сли кар ски стил у при пра ти пра ти там ни ји из раз, 
од ли ку је га на ра тив ност, дра ма тич ност и та ман ко ло рит, још јед на 
ди морф ност хо ри зон тал ног про стран ства овог ма на сти ра. По сле 
пр вог ди сти ха ко ји ле жи у осно ви со по ћан ског жи во пи са сле де 
сти хо ви као при мер пе снич ког ту ма че ња оно га што је сли ка ре во 
око ви де ло „Од злат них пти ца под зе мљом”, уме ћу ћи есте тич ки 
нерв мит ској опо зи ци ји го ре-до ле, па све „До сил ног во ћа на не бу”, 
од пр ве до по след ње ли ни је јед не сли ке. Ра ђа ње и смрт на ла зе се 
у јед ном је зи ку сли ке. 

Спо ми њу ћи ве о ма зна чај ну ка те го ри ју свог пе сни штва уоп ште 
– об лик ко ји је ди ни има моћ пре та па ња и пре тва ра ња („До ко ни 
об ли ци / Пре ру ше ни / У ру но из не на ђе ња”, „На зи ду”), По па сме-
шта кул ми на ци ју ство ре ног у сре ди ну сво је пе сме, док дру ги део 
обо јен веч но шћу и „ме се чар ском си гур но шћу” от по чи ње бор бом 
са вре ме ном ко је је, по пут ди да ска ли је, сме ште но у за гра ду, као 
не и ме но ва ни а увек при сут ни кон тра пункт умет но сти и ње ној без-
вре ме но сти. Дру ги део пе сме (по сле оног ре ду ко ва ног сти ха „(Вре ме 
је ује да ло)”), ко ји од ли ку је сплет сим бо ла ве за них за исто риј ске 
при ли ке та да шње срп ске др жа ве али и за ла зак у пред ста ву-знак 
вре ме на „све тих рат ни ка” чи је су обе леж је ма че ви („И ка пи је веч-
ног про ле ћа / И све тло оруж је сре ће”), при пре ма зна ме ња ко ја се 
на ла зе спрем на у оку по сма тра ча (и пе сни ка и сли ка ра) да оста ве 
умет нич ки траг ко ји ће по ве сти нај ве ћу бор бу са вре ме ном и ову 
бит ку још и до би ти. 

По че му зна мо да је по ље умет но сти до би ло бор бу про тив по ља 
исто ри је (ствар но сти)? Све сност сли ка ра ви ше је не го при сут на, 
иа ко оквир по сто ја ња, кад „У де сни ци мај сто ра / Да ма ри све та 
би ју”, на оној ис тој де сној ру ци вен цо но сца на ко ју сле ће кос и 
за по чи ње сво ју пе сму ве че уо чи бо ја на Ко со ву по љу („Ве че ра на 
Ко со ву по љу”), об зна њу је сво је при су ство, ме ђу тим у ве чи тој игри 
вре ме на и сва ра о ца ко ји у свом оку но си све при че о све ту, док 

37 Исто, 52.
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вре ме гри зе, а умет ник ис тра ја ва, по бе ду од но си ства ра ње и ство-
ре но („(Вре ме је ује да ло / И зу бе по ло ми ло)”).

Слич ну по став ку о ства ра њу два вре ме на и две пер спек ти ве 
у пе сми „Ка ле нић” та ко ђе из ну тра об др жа ва ди на мич ки од нос 
из ме ђу оно га ко по сма тра, оног по сма тра ног и оно га ко ји ства ра. 
Ни ма на стир Ка ле нић (вла сте лин Бог дан, 1413–1417) од свих сред-
њо ве ков них срп ских ма на сти ра ни је иза бран слу чај но. По ред то-
га што је на свом пу ту по све ће ног је зич ко-мит ског хо до ча сни ка 
об и шао ма на сти ре сва три стил ска прав ца (ра шкој шко ли, од но сно 
ра шком сти лу при па да ју Жи ча и Со по ћа ни, у срп ско-ви зан тиј ској 
ску пи ни ко ја уно си зна чај не про ме не у од но су на ра шки стил сво-
је ме сто на ла зи Хи лан дар, од но сно Ка то ли кон кра ља Ми лу ти на, 
док мо рав ском сти лу, ко ји не до но си то ли ко про ме не ко ли ко са зре-
ва ње ис ку ства, при па да ју Ка ле нић и Ма на си ја, ре љеф но дру га-
чи ји од оста лих ма на сти ра јер је де ко ра тив ност из ра за при мар на), 
По па је сва ком од три стил ска прав ца удах нуо по је дан ин ди ви ду-
ал но-сло је вит је зик про го ва ра ња. Сем што се од оста лих ма на сти-
ра из два ја жи во пи сно шћу фа са де, „по свом сли кар ству, Ка ле нић 
се свр ста ва ме ђу глав не спо ме ни ке мо рав ске шко ле”38, те за јед но 
са Ма на си јом и Ра ва ни цом чи ни „це ли ну ко ја се од ли ку је ви со ким 
умет нич ким до ме том”.39 

Онај ко ји ства ра је у овој пе сми у дру гом пла ну, док се у 
осно ви на ла зи ре ла ци ја већ ство ре ног – фре ске и оно га ко ји у тре-
нут ку по сма тра ња ства ра – лир ски су бјект. Ово је је ди на пе сма у 
ко јој се кон крет не бо је не по ја вљу ју, већ се сим бо ли ка њи хо ве 
уни вер зал но сти пре но си на син таг мат ску ме та фо ри ку ко ја је гра-
ди ра на („Бо је сви ћу”, „Бо је зру” и „Бо је го ре”). Сви та ње, зре ње и 
го ре ње, ре чи ко је се ве зу ју за бо је, по кре ћу исте сим бо ло шке спре-
го ве као у пе сми „Со по ћа ни”. У тре нут ку кад „Бо је сви ћу” пе снич ки 
су бјект се на ла зи ис пред фре ске, пр вим сти хо ви ма ме ша ју ћи уло ге 
оно га ко ји го во ри и оно га што је по сма тра но. Ме ђу тим, суп тил ним 
стил ским сред стви ма По па не од у ста је од дво стру ког ком по зи цио-
ног прин ци па из пе сме „Ка ле нић” ко ји усло вља ва ње но чи та во 
зна че ње. На и ме, са ма пе сма по чи ње пи та њем: 

От ку да мо је очи 
На ли цу тво ме 
Ан ђе ле бра те (ис та кла О. В.)

38 Дра ги ња Си мић Ла зар, Ка ле нић – сли кар ство, исто ри ја, Ин тер а гент, 
Кра гу је вац 2000, 71.

39 Исто.
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да би се на ове сти хо ве на до ве за ла ап стракт на ка те го ри ја жи во та 
(за бо рав) ко ју ис ти че ап стракт на бо ја (она са ма као ен ти тет и по-
е тич ност, за то и ни је зна чај но ко ја је то бо ја), а њу гра ни ца за бо ра-
ва обе ле жа ва на че том све шћу. Чи та лац би по ми слио да од го вор на 
пи та ње из пр вог сти ха не ће до би ти, али тре ну так успо ре ног рит-
ма, мо ста из ме ђу две стра не пе сме (кад „Бо је зру / На ла кој гра ни 
вре ме на”) отва ра пе сни ку про лаз ка (са мо)од го во ру: 

Оту да твој инат ле пи 
У углу уса на мо јих
Ан ђе ле бра те (ис та кла О. В.).

Пе сни ко ве очи на ла зе се на ли цу ан ђе ла као по твр да уну тра-
шњег, ме ђу соб но пре по зна тог, пре ћу та ног ди ја ло га ко ји ће и по ве-
сти ње го вом раз ре ше њу – тај ној ре чи-осе ћа њу ко ја је спрем на за 
из го ва ра ње („У углу уса на мо јих”). Бо је ко је сви ћу, с дру ге стра не, 
ре фе ри шу ди рект но на стил ски аспект ка ле нић ког жи во пи са ко је 
од ли ку је про зрач ност, са мим тим и де ма те ри ја ли за ци ја, ме ђу тим 
оне су по ста вље не као освит (сви та ње) у тре нут ку кад умет ни ку 
пре ти за бо рав. За то се на мо тив за бо ра ва на до ве зу је из вр сна, сло-
је ви та сли ка дру гих ко ји сво јом сен ком пре те умет ни ку и ње го вом 
по гле ду, као у пе сми „Ма на си ја” она „ко њи ца но ћи”, јер „Ту ђе 
сен ке не да ју / Му њу тво га ма ча / У ко ри це да вра тим”.

Сен ка исто ри је (и ње них по је ди на ца) не до зво ља ва са вре ме-
ном, ду хов ном рат ни ку (лир ском су бјек ту) да вра ти власт и по ре-
дак у ру ке ан ђе ла. Но си лац мо ћи у ра зор ној уло зи, али и но си лац 
ре чи40 у ства ра лач ко-сим бо лич ком по тен ци ја лу пе сме је сте упра во 
мач. Над но ше ње све ве ће сен ке ко ја спу та ва умет ни ка по ја ча но је 
сле де ћим син таг мат ским спре гом у ком „Бо је зру”, а њи хо во зре-
ње ди рект но је по ве за но са про то ком вре ме на у пе сми ко ја тре ба 
им пли цит но да раз ви је ства ра лач ки инат ко ји ће се, са бо ја ма 
ко је го ре, кул ми на тив но-гра да циј ски кон сти ту и са ти као нај ја че 
осе ћа ње при па да ња јед ној умет но сти. Вид ном про то ку вре ме на 
на ли цу ан ђе ла По па ће ко нач но су прот ста ви ти сво ју ду хов ну мла-
дост у по тра зи за прав дом, јер „Бо је го ре / Мла до шћу у мо јој кр ви”. 

Же ле ћи да на гла си (дис)кон ти ну и тет у по е ти ци све про жи-
ма ња ко ја је за По пу ви ше не го ка рак те ри стич на, Иван В. Ла лић 
је по се гао за фи ло зоф ско-сли ко ви том ди стинк ци јом из ме ђу пе-
снич ког опе ва ња жи во та на спрам ког сто ји опе ва ње са ме ср жи 
тво рач ког. Вас ко По па је ци клу сом „Хо до ча шћа” по ми рио две 
стра не свог по е тич ког из ра за. Као и мно ги пе сни ци ко ји су за шли 

40 Ж. Ше ва ли је, А. Гер бран, Реч ник сим бо ла, 525. 
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у ве ли ку при чу По е зи је и њу при не ли чи стим, на ци о нал ним еле-
мен ти ма/сим бо ли ма исто вре ме ног па да и уз ди за ња, По па је на 
те ме љи ма њи хо ве ре чи из гра дио по све но ву ко смо ло ги ју, јед ну 
дру гу стра ну не бе ског осе ћа ња ко је сво је ко ре не на ла зи у је зи ку 
и при чи умет но сти сред њо ве ко вља. Ми то тво ре ни је ко је пра ти 
кул тур но и сто риј ски зна ча јан сег мент срп ског на ро да – град ња 
ма на сти ра – По па је ја чи ном свог из ра за уткао у пе смо тво ре ни је 
за сно ва но на слич ним је зич ким по тен ци ја ли ма оно га што се гле да 
и оно га што се чи та.


