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Ства ра ла штво Ни ко ле Страј ни ћа мо гли би смо да за ми сли мо на 
вр ло јед но ста ван на чин: као цвет. Сва ка ла ти ца, по јед но књи жев но де ло, 
рас про сти ре се пре ма не бу, чвр сто при др жа ва ју ћи свој по чет ни део за 
ту чак – еле мен тар не иде је јед ног би ћа. Сва ка ла ти ца, про из и ла зе ћи глав-
ним сво јим де лом из туч ка, да је сми сао и ле по ту це ли ни би ћа ко ју пред-
ста вља наш по јам о цве ту. Не мо гу ће је раз ма тра ти цвет кроз јед ну ње-
го ву ла ти цу, а оста ле том при ли ком за не ма ри ти. Та ко се не до би ја ју 
усло жње на сли ка и сми сле ност ко је Страј ни ће во ства ра ла штво но си са 
со бом. Очи и је зик (огле ди и кри ти ке), раз ма тра ће у „По го во ру” Пре драг 
Ја шо вић, књи га је ко ја у се би са др жи три про зна ни воа – „Огле ди”, 
„Књи жев не кри ти ке” и „Ли ков не кри ти ке” – све оно што је писaц то ком 
ства ра ња по ку шао да до ку чи и пој ми. 

На свој је дин ствен на чин, по лет ним, „леп ти ра стим” сти лом, Страј-
нић ко му ни ци ра са вред но сти ма ко је су по сте пе ним пу тем за гу бље не 
у пра ши ни мо дер ног све та. Сво је ра до ве у књи зи ве што уоб ли ча ва фи-
ло зоф ским ми сли ма и кри тич ко-те о риј ским ис тра жи ва њи ма. Ме ђу тим, 
оно што кра си сва ко од ових ис тра жи ва ња је сте јед но став ност ду ха 
ко ји се по ја вљу је пред на ма као не ма те ри јал ним би ћи ма. Си лу ан, Си ма 
Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Бран ко Ра ди че вић, Ђу ра Јак шић, Мом чи ло 
На ста си је вић, Ми лић од Ма чве, Гру ји ца Ла за ре вић и мно ги дру ги умет-
нич ки ства ра о ци ко ји су те ма ове књи ге пред ста вља ју спој ни цу ми сли 
ко је се ни жу јед на за дру гом и ства ра ју це ли ну си сте ма вред но сти и 
за јед но из ра жа ва ју осе ћај вер ти кал ног по и ма ња све та.

Не ке од тих вред но сти да нас су пот це ње не или се по ку ша ва ју ре-
ви та ли зо ва ти кроз, ре ци мо, по штен књи жев ни свет, ре флек ту ју ћи на тај 
на чин сво ју пле ме ни ту по ру ку у свет ме ђу љу де и њи хо ве жи во те. Је дан 
од ових пој мо ва о ко јем се уме шно го во ри кроз сва три по гла вља је сте 
исти на и ње но упо ри ште кроз раз ли чи те умет нич ке ета пе, ује ди ње не у 
ло го су, ка ко оном по је ди нач ном та ко и оном сме ште ном у сто ич кој фи-
ло зо фи ји као бо жан ска вла да ју ћа енер ги ја. На тај на чин не ка од по гла вља 
ове књи ге, као што су „Ло гос све та и ло гос пе сме”, „Мој ре” и „Ми лић 
од Ма чве”, мо жда нај ре пре зен та тив ни је го во ре о са мом ствра ла штву 
јед ног умет ни ка и на ме ри и ус пе њу исти не у то ме да бу де ка мен те ме љац 
у пло до ви ма ра да јед ног ва ља ног умет ни ка. 

Пр ви на ве де ни на слов, раз ма тра ју ћи две пе сме ин спи ри са не ства-
ра лач ким ето сом Бран ка Ра ди че ви ћа, за ћи ће у жи вот не сфе ре пе сни ка 
и ње го ве же ље ис ка за не још за жи во та или на зре те у са мим пе снич ким 
оства ре њи ма. Ко ли ко је сам ло гос, она на ша моћ да пој ми мо и исто та-
ко онај бо жан ски део ра зу ма ко ји „вла да ва си о ном и про жи ма је”, би тан 
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у ства ра лач ким мо мен ти ма, озна ча ва пи та ње од но са из ме ђу исти не 
ствар но сти и ла жи умет но сти. И јед на и дру га сво ју осно ву по ста вља ју 
на истом те ме љу, кре ћу се истим пу тем пра те ћи, да кле, ме ђу соб но ко рак 
по ко рак и ускла ђу ју ћи на тај на чин сво је жи вот не от ку ца је. Ова ко њи-
хо во ко ра ча ње обез бе ђу је им си гу ран ход, док би раз ми мо и ла же ње би-
ло од сту па ње од ко смич ког ло го са и по ср та ње у пе сми.

У одељ ку „Мој ре” ова ве ро до стој ност излге да ма ло дру га чи је. По-
ста вља се пи та ње ка кав је ход у му зе исто ри је ка да је реч о очу ва њу 
исти не, ако је њен за да так да „бри не о то ме на ко ји на чин се пре та че у 
сфе ру ли те рар но сти оно што је већ јед ном по диг ну то на ни во пој мов не 
исти не”. Не мо гућ ност оства ри ва ња спо ја све та два ло го са, пре све га 
исто риј ског и књи жев ног, а он да и њи хо во ужле бља ва ње у ло гос ко смич-
ки, ода кле су и по те кли, на ве шће свет књи жев но сти, ка ко ау тор при ме-
ћу је кроз пи са ње о књи зи Дар ка Га ври ло ви ћа, да се лу ка во и нео п ход но 
по слу жи оним ла жи ма ко је су исти ни бли ске. На тај на чин исти на ни је 
из гу бље на, са мо се пре о бла чи у ру хо сво је су прот но сти, не би ли очу-
ва ла су шти ну ис под тог ру ха и чи та ву је пла си ра ла.

Ка да је о сли кар ским оства ре њи ма реч, не сум њи во во де ћу по зи ци-
ју има Ми лић од Ма чве, сме штен на сам по че так тре ће це ли не – „Ли ков не 
кри ти ке”. Ње го ва слич ност са осли ка ва њем исти не ни је пред ста вље на 
ди рект но, али Страј ни ће во упо ре ђи ва ње овог сли кар ског вир ту о за са 
Бран ком Ра ди че ви ћем, ма ло пре спо ме ну тим, по се ја ће се ме упит ни ка у 
на ма. Ари сто те лов ско спа ја ње не сје ди ње ног, уо че но код Ми ли ћа, у овој 
је књи зи при ка за но ту ма че њем „астрал ног по ре кла и те жи не” ње го вих 
ускла ђе них бо ја. Оно што нај ви ше кра си сли кар ско уме ће Ми ли ћа од 
Ма чве, а што Страј нић као ту мач ис ти че, ни је ди ра ње у ло гос, из ко јег 
по ти че сва ки на ста нак на зе мљи, већ пот пу но раз у ме ва ње бо жан ства 
као „нео ства ри ви сан чо ве ка”.

С тим у ве зи, чи та о цу ће мо ра ти по слу жи ти прак ти чан при мер ових 
те о риј ских, те шко ви дљи вих он то ло шких кон ста та ци ја, ко је, ме ђу тим, 
Страј нић на је дан ис ку ствен и ете рич но су шта ствен на чин из но си у 
сво јим пе сма ма. Та ко ће се он, као ме ди јум из ме ђу свог ло го са и оног 
ко смич ког ко ји по сто ји за се бе, ван на шег до ма ша ја, слу жи ти ре чи ма. 
Нај ти пич ни је ње го во из ра жа ва ње би ће кроз при зму осе ћа ја, пре ма то ме, 
ре чи пре не те кроз ње га мо гу се раз у ме ти са мо го лом су шти ном ду ха. 
Та ко, ре ци мо, сти хо ви из зби р ке Па у чи на осве тља ва ју не ја сно у на ма да 
„смех ко јим нас гр ли удес / усто стру чу је пре да ност на шу”, што нас на-
во ди „да по но во за сед не мо у пред де лат ну чи сто ту / По сто ја ња”. Ова кви 
сти хо ви сиг на ли зи ра ју да не ће би ти ра зу мљи ви ра ци ју не го ср цу.

На сли чан на чин Страј нић раз ми шља о ко сми зму и ње го вим фе-
но ме ни ма ре флек то ва ним у на шем чул ном, ми шље ном и сен зи бил ном 
по сто ја њу. Сви кључ ни еле мен ти ове те ме про вла чи ће се, баш као и исти-
ни тост и ре ал ност, кроз са бра на про зна оства ре ња у ко ри це ове књи ге. 
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Али, у скла ду са на по ми ња ним, ко смич ко као жи вот на од ред ни ца на ћи 
ће се и у пе сма ма, ис так ну тим кроз кон тем пла тив на свој ства. Та ко ће се 
у ме ди та тив ној књи зи Ис по вест ан ђе ла про на ћи из не на ђу ју ће про зрач-
на те за да су „ан ђе ли при сут ни у све му, а ви дљи ви са мо у не че му”, али 
да „њи хо ва ви дљи вост ни је по доб на на шим очи ма ко ји ма јед на ко ви ди мо 
дру ге ства ри”, већ „оне мо ра ју пот пу но да осле пе, са јед не, и да пот пу но 
про гле да ју са дру ге стра не”.

Ова кав тран сцен ден та ли зам ви дљив је у одељ ку по све ће ном сто го-
ди шњи ци на стан ка пе сме „San ta Ma ria del la Sa lu te”. За о кру же на број ка 
про бу ди ће у пи сцу асо ци ја ци ју на хе ра кли тов ско кру жно кре та ње ка ко 
у сфе ри љу ди та ко и у сле ду ко смич ких до га ђа ња, ко ја су свој соп стве-
ни ло гос, или ло гос за се бе, али ко ји је пре по зна тљив у чо ве ку и ње го вом 
ко смич ком ло го су у ма лом. Мо жда то нај пре ци зни је об ја шња ва раз у-
ме ва ње на стан ка ове пе сме као Ко сти ће во сме ло по ве зи ва ње вла сти тог 
ства ра ња са ко смич ким кроз за нос. Из тог за но са, еруп тив не ужа ре но сти, 
по ја ви ће се хар мо ни чан од сјај на ни за них сти хо ва, ко ји ће, ка ко то из ра-
жа ва Страј нић кроз сва сво ја де ла, у сво јој хар мо нич но сти про на ћи не-
хар мо ни ју, али ће и она не хар мо ниј ска ви зи ја да ти хар мо нич ну си лу е ту.

Пи сац ове књи ге упу ћу је нас на са мо зна че ње ре чи ко смос, ле по ту 
и хар мо ни ју. Ко смос ће као та кав би ти по сма тран и као са вр шен ство 
оли че но у ти ши ни. У одељ ку „Они су ушли у наш дом”, по све ће но Јо ва-
ну Зи вла ку, а ко јим се ујед но и за вр ша ва по гла вље по све ће но књи жев-
ним кри ти ка ма и ула зи у оно тре ће, из ву ћи ће се за кљу чак о ко смич ком 
по рет ку: он зна чи „до пу ште ње да све бу де сваг да у нај ве ћој хар мо ни ји 
са са мим со бом и са сви ме”. Ме ђу тим, ова се про ми сао ни је на ив но за-
у ста ви ла на овом ме сту. Она ће се ни за ти и у раз ми шља њи ма о смр ти 
као ру ши лач кој си ли ло го са ове гра ђе ви не, ко смич ког ло го са. Страј нић 
ће ускла ди ти ово са ве ро ва њем да са ма из град ња, ства ра ње, зна чи по бе-
ђи ва ње смр ти, а исто вре ме но и ње но све ја че и вид ни је за зи ва ње.

Као и до са да, ово ни је не што што не про на ла зи мо у Страј ни ће вим 
пе сма ма искон ског то на, ко је са чи та о цем ко му ни ци ра ју на исти или 
сли чан на чин као и у књи зи Очи и је зик. У зби р ци Па у чи на пе сник оста-
вља сли ко ви ту ви зу ру оно га што уоп ште но чи ни јед ног пе сни ка и ње гов 
рад, ње го ву це ло куп ну ис трај ност у ства ра њу ко ја се ти ме при бли жа ва 
смр ти. „Пе сма је гроб пре пун ми ри сно га цве ћа / за са ђе ног ру ком са мог 
умр ло га / ко ји са де ћи и не слу ти да по пут пи јан ца / за ла же по след њу 
па ру свог жи во та / и да је већ с на ме ром о сад њи / ле гао у гроб и пру жио 
се // Јер све што ство ри мо / удар је на шег по смрт ног зво на”, по ру чу је 
пи сац, пе сник и ко смич ки ме ди јум Ни ко ла Страј нић. Ко ли ко ће мо би ти 
спрем ни да то ода гна мо, са да је са мо на на ма. Ру ка је пру же на.
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