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МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ

ДО СЛУХ СА ТРА ДИ ЦИ ЈОМ

У осно ви, пе сме Ђор ђа Не ши ћа при ку пље не у књи зи Бо ље је 
би ти у ма њи ни на ста ју из ја ког ево ка тив ног под сти ца ја, а та ево-
ка тив ност, за ко ју би се са до ста раз ло га мо гло ре ћи да је и кључ-
ни по јам ње го ве ства ра лач ке по е ти ке, по сво јој при ро ди је дво ја-
ка. Же лим, на и ме, ти ме нај пре да на гла сим ка ко Не шић с јед не 
стра не пе смом у свест и у је зик вра ћа сли ке лич но про жи вље них 
ми ну ло сти, што ту роб них што ар ка диј ских ста ња ко јих ви ше не-
ма ниг де осим у сти ху, и ти ме се при бли жа ва ко ли ко ста ри јој 
пе снич кој, ма хом ро ман ти чар ској, па и Зма је вој тра ди ци ји, то ли-
ко и мо де лу ин тим не ли ри ке, „ин тим не ма пе”, да се по слу жим 
син таг мом Сте ва на Ра ич ко ви ћа, ко ји је па ра диг ма ти чан пе сник 
за да ти тип пе ва ња. 

Ве зу са на ре че ном тра ди ци јом ви дим и у Не ши ће вом вер си-
фи ка циј ски до след ном, ин вен тив ном не го ва њу фор ми ве за ног 
сти ха, нај пре ди сти ха, по том ка тре на и на кра ју, или на по чет ку, 
со не та као на ро чи те ме ре пе снич ког уме ћа (по но во ћу о то ме). 
Не ши ће ва ве за ност за при ро ду, ње го ва бли скост са све том во де, 
би ља, ри ба и зве ри ња, ње го ва пра сло вен ска, упра во па ган ска сли ве-
ност са мо чва ром, са ри ба ма, вр ба ма и тр ском, у истом оном рав-
ни чар ском аре а лу по ко јем су се, сво је вре ме но, кре та ли и на ста-
њи ва ли, се ли ли се и вра ћа ли на ши пре ци, ра ђа и по себ ну вр сту 
ег зи стен ци јал не бит но сти ко ја има сна жног упли ва и на сам на чин 
ми шље ња, и на бу ђе ње чул них сен за ци ја из ко јих сва ко, а на по се 
пе снич ко пи са ње про ис ти че. Жи ве ти у јед ном про сто ру, под истим 
зве зда ма, у истом кли ма ту и укле том ме ђу реч ју, и, по себ но, у истом, 
за Не ши ћа род ном пеј за жу, и гле да ти кроз про зор Ду нав ко ји те че, 
то не са мо да не мо же пре о се тљи вог ли ри ча ра оста ви ти рав но ду-
шним не го га, са свим су прот но од то га, ко рен ски усло вља ва и 
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од ре ђу је. Ду нав је, да то ка жем по ма ло им пре си о ни стич ки, а им-
пре си о ни зам ов де узи мам као сли кар ски а не као кри тич ки по јам, 
она жи во то твор на жи ла ку ца ви ца ко ја је свој крак скре ну ла у 
Не ши ће ве ми сли и раз ли ла се у ње го вим сти хо ви ма. Да, им пре-
си о ни зам као сли кар ска шко ла ко ја је сво ју екви ва лен цу до би ла 
и у пе снич ком из ра зу, у пу ној ме ри с по чет ка про шлог ве ка, ка да се 
ста би ли зо ва ла и срп ска пе снич ка фор ма, а по том по ста ла део оп ште 
лир ске ме мо ри је срп ско га је зи ка, по де сан је тер мин и за опис до брог 
де ла пе са ма Ђор ђа Не ши ћа. Њих че сто до жи вља ва мо, јер та ко и 
на ста ју, као сли ка ње ре чи ма (ut pic tu ra po e sis), као имре си о ни стич ко 
тре пе ре ње кра јо ли ка, са не из о став ним пре ли ва њем бо ја и ука зи-
ва њем при род них по ја ва у свим го ди шњим до би ма, са још не изо-
став ни јом во дом и уса мље ни ком ко ји је у сре ди шту или на ру бу 
сли ке, оним без и ме ним са мот ни ком ко ји ди ше, гле да, осе ћа и ћу ти, 
као Ан дри ћев не и ме но ва ни све док из Про кле те авли је. Ни ова 
ана ло ги ја ни је не у ме сна, ма да, при зна јем, на пр ви по глед де лу је 
по ма ло из не на ђу ју ће, из ван кон тек ста, али ту су и снег, и смрт, и 
су мор ни, те скоб ни свет у ко јем се мо ра по сто ја ти, и у ко јем се по-
сто ји, јер нам је та ко за да то. 

На рав но да пе сма, уко ли ко те жи да пре ђе праг ствар не по ет ске 
вред но сти, не тре ба да оста не са мо сли ка, се ти мо се са да Јо ва на 
Ду чи ћа, већ се у њој у не ком тре ну мо ра отво ри ти и дру ги и тре-
ћи план, ко ји ће сим бо лич ки усло жи ти оно о че му се го во ри, а сам 
сим бол је, о то ме је у кри ти ци пе сни штва одав но по стиг нут до го вор, 
је зич ки из на ђен на чин ус по ста вља ња до ди ра са ну ми но зним сфе-
ра ма. Пе сма за пра во ре ги стру је тре ну так ка да се из ре чи и гла са 
пре ла зи у ону ви шу, веч ну ти ши ну, што, на рав но, ва жи и за нај бо-
ље сти хо ве Ђор ђа Не ши ћа, јер се и у њи ма, ис трај но и не при кри ве-
но, оса мљи ва њем у при ро ди као пур га тив ном скро ви шту и скло ни-
шту од мор бид не исто ри је, при зи ва осре ће ни тре ну так веч но сти, 
тра жи се мир или бар вар љи ви сми рај у све ту у ко јем „о ни ти се 
би ће др жи”, што ме опет вра ћа Ра ич ко ви ћу и ње го вој чу ве ној пе-
сми „Ни ти”, ти ши ни, пеј за жу, лир ској уса мље но сти, пти ца ма, во-
да ма и свим дру гим сим бо лич ки оте жа лим ре чи ма. Ме ђу мно гим 
пе сма ма Ђор ђа Не ши ћа ко је је мо гу ће ин тер пре та тив но от кљу ча ти 
на опи са ни на чин, уз на по ме ну да ни јед но ту ма че ње не ис цр пљу-
је пе сму, би рам со нет „Ве чер њи кон церт за ве сло и др ве ни ча мац”, 
скло пљен од свих по бро ја них еле ме на та, фи ли гран ски из ве де ним 
по ступ ком ор ке стра ци је сим бо лич ких лек се ма, са от кри ва њем 
оне ви ше и ду бље пер спек ти ве ко ју мо же уо чи ти са мо пе снич ко 
око, уко ли ко до вољ но ду го, при гу шу ју ћи соп стве ни его, гле да у 
по јав ни свет. Да кле: 
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Два бив ша ста бла ја се на и хра ста,
уоб ли че на пре ма људ ској ме ри,
у су то ну су са ве сла чем сра сла
у при зор ко ји не ствар но тре пе ри.

Кад не бо тек се у во ди огле да 
(лик Оног ко ји по је зе ру ше та), 
час је у ко јем у ста ри зглоб се да 
кључ на кост до тад иш ча ше ног све та. 

Све што се ви ди, чу је или слу ти,
на лик је скла ду у пр вој ми ну ти;
звуч на ку ли са под се ћа на фу гу.

Вр ба је хар фа, тр ска – ви о ли на, 
а циљ искон ски хри сто ли ког си на –
пре ћи са јед не оба ле на дру гу. 

На ве де на пе сма до бар је при мер илу стро ва ња јед ног ва жног 
спо ја, од ко јег че сто по ла зи и још че шће га опи су је Не ши ће ва ли ри-
ка. Реч је, на рав но, о сли ва њу ко лек тив но и ин ди ви ду ал но не све-
сних по ља ко ја из би ја ју на по вр ши ну упра во у мно гим ње го вим 
сти хо ви ма, о до ди ру и ста па њу па ган ске и хри шћан ске кул ту ре, 
о пра сло вен ским, ста ро сло вен ским и срп ско сло вен ским зна ци ма 
и сим бо ли ма, о ли пи и хра сту, о пче ла ма и ве ли ким во да ма, о при-
ма њу хри шћан ства, о пра во сла вљу, о се о ба ма, те, нај зад, и о но вом 
цр ном на но су исто ри је, о по след њим ра то ви ма, о тра у ма ма и ожиљ-
ци ма ко ји хо ће у пе сму, јер – где би дру го. Ти ме по ла ко и нео сет но 
пре ла зи мо на дру ги тип ево ка тив но сти, на онај ко ји се од но си на 
суд би ну на ци о на, па се Не ши ће ва лир ска по е зи ја из тог угла мо же 
ви де ти као фраг мен та ри зо ва на исто ри ја пу ка, скло пље на од ка рак-
те ри стич них при зо ра и жа нр-сце на, по чев ши од до ла ска сло вен ских 
пле ме на на Бал кан, пре ко при сил них на пу шта ња до ми цил них 
про сто ра, се о ба и по нов ног на се ља ва ња/ре кон кви сте, те при хва-
та ња жи во та на не мир ној гра ни ци, слу же ња дру гим им пе ри ја ма, 
усва ја ња но вог на чи на жи во та са пра те ћим жа лом због гу бље ња 
ста рог па три јар ха та, и крат ко трај ним ми ром из ме ђу че стих ра то-
ва. На рав но да је па ра диг ма ти чан срп ски пи сац за та кав вид књи-
жев ног об ли ко ва ња све та Ми лош Цр њан ски, у чи јем де лу та ко ђе 
ла ко уо ча ва мо два ти па ево ка тив но сти, нај пре по стро ман ти чар ске/
ин ди ви ду а ли стич ке, а по том и екс пре си о ни стич ке/оп ште на ци о нал-
не про ве ни јен ци је, пр вог ма хом у по е зи ји, дру гог ма хом у про зи. 



527

И Не ши ће ва пе снич ка има ги на ци ја, гле да но са ста но ви шта тра-
ди ци јом за да тих мо де ла, иде оцр та ном пу та њом. 

Као и све су ште ли ри ча ре, и Ђор ђа Не ши ћа осим сли ков но-
сти пе сме при вла чи и ње на звуч на, сло бод но би би ло ре ћи – му зич-
ка ди мен зи ја. Дру гим ре чи ма, од ре ђе ни са др жај и од ре ђе ни тип 
осе ћај но сти тра жи и, ка да се пе сни ку пе сма „отво ри”, про на ла зи 
и сво ју ау ди тив ну фор му, до би ја ри там и звук по мо ћу ко јих оно 
што се го во ри по ста је су ге стив ни је, иза зи ва ју ћи у чи та о цу не са мо 
мен тал ну не го и чул ну ре ак ци ју, по себ ну вр сту уз бу ђе ња и жи вог 
са мо при су ства ко је осе ћа мо са мо ка да чи та мо по е зи ју или слу ша мо 
вр хун ско из во ђе ње не ке му зич ке пар ти ту ре. Звуч ност Не ши ће ве 
по е зи је, срод но ње го вим по ме ну тим са пут ни ци ма, до по себ ног 
из ра жа ја, на рав но, до ла зи у со не ту, као фор ми свих фор ми лир ске 
по е зи је.

Ако је на слов ни им пе ра тив Не ши ће вих иза бра них сти хо ва 
„бо ље је би ти у ма њи ни” при мен љив као озна ка пе сни ко вог ба зич-
ног, ко ли ко ег зи стен ци јал ног то ли ко и етич ког ста ва пре ма све ту 
у ко јем по сто ји, над ко јим ла мен ти ра та ман ко ли ко га и ана кре-
онт ски сла ви, јер су ње го ви сти хо ви и me men to и по хва ла све ту, 
а што је све у ве зи са би блиј ским, сим бо лич ким про јек ци ја ма и 
ту ма че њи ма при ро де и по ре кла људ ско га ро да и сва ке суд би не 
по на о соб, на ве де но ге сло не би мо гло би ти узе то у об зир уко ли ко 
го во ри мо о пе сни ко вом ме сту у са вре ме ном срп ској по е зи ји. Оства-
рен и пре по зна тљив, у стал ном до зи ву са тра ди ци јом и са вре ме-
но шћу, Не шић при па да оном кри лу да на шњег на шег пе сни штва 
ко је с раз ло гом на зи вам ре тр о по е тич ким, и по то ме ни по што ни је 
у ма њи ни. На пр о тив. Пре шав ши, као и мно ги дру ги пе сни ци на-
ше га вре ме на, пут од ра ног, иро ниј ског и па ро дич ног пре и спи ти-
ва ња на сле ђе них ства ра лач ких кон вен ци ја, и до жи вља ва ју ћи пре-
о бра жај у сме ру по врат ка пе снич кој, вер ској, оп ште кул тур ној 
на ци о нал ној тра ди ци ји и, са свим пре ци зно, ви ше осна же њу не го 
ино ва ци ји ње них вред но сти и у по гле ду пе снич ких по сту па ка и 
у по гле ду зна че ња ко ја се тим по ступ ци ма и фор ма ма су ге ри шу и 
по сре ду ју, Ђор ђе Не шић је ва љан, су ге сти ван при мер пе сни ка ко ји 
по ка зу је ка ко се до соп стве но га гла са у по е зи ји би ло ко је вр сте, па 
и нео тра ди ци о нал не ка кву он у свом зре лом до бу пи ше, не мо же 
ни ка ко сти ћи оглу ши ва њем о дру ге. Ни по што не, већ у са гла сју 
и у до слу ху са њи ма, јер, ка да се све са бе ре, сва ки по је ди нач ни 
пе снич ки по ду хват, има ли у ње му вред но сти, ула зи у тре зор јед-
но га је зи ка и јед не кул ту ре, по твр ђу ју ћи ње го ву по себ ност и не по-
но вљи вост у ва ви лон ском шу му, огла ше ном по по ста њу, а до ап сур-
да до ве де ном у вре ме ни ма у ко ји ма, упр кос све му, по пут Ђор ђа 
Не ши ћа, пе сни ка Да ља и Би је лог Бр да, љу би те ља дре зге, ло ква ња, 
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ора шка, пра ско зор ја и су то на у мо чва ри, мра зног ју тра и лет ње 
пра ши не, шту ка, ба бу шки и бан да ра, на ста вља мо да пи ше мо пе-
сме. И да их, под ра зу ме ва се, чи та мо, јер без чи та ња оно на пи са но 
не вре ди ко ли ко ни на „го лим те зга ма го ло ни шта”, што би ре као 
наш пе сник, Не шић, име њак оно га ко ји је убио ажда ху.*

* Реч при ли ком до де ле Зма је ве на гра де Ђор ђу Не ши ћу за књи гу пе са ма 
Бо ље је би ти у ма њи ни, на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду, 16. 
фе бру а ра 2016. го ди не. 




