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Б Л О Г

ЈЕ ДАН СУ СРЕТ СА ПО Е ЗИ ЈОМ ИН ДИ ЈА НА ЦА

Ср би спа да ју у „по след ње Мо хи кан це” у Евро пи.1

Ре ћи ћу то. Ако Ср би ја пад не, све на ци је ће па сти.2

Деј вид Иглеј

Ви ла Лу бу рић, Да ни ца, Лив но, До ња Гра ди на, Ђа ко во, Го спић, 
Ја дов но, ком плекс Ја се но вац, Ја стре бар ско, Ке ре сти нец, Кру шчи ца, 
Ле по гла ва, Ло бор, Паг, Сај ми ште, Ста ра Гра ди шка, Сту па чи но во, Те ња, 
Ца пра и дру ги уста шки ло го ри ко ји се мо гу спо ми ња ти са је зом, уз ви
ку ју да је „Ср би ма на ме ње на суд би на Ин ди ја на ца”. Ова јед но став но 
ре ал на те за Ксе ни је Цвје ти ча нин3 са свим је мо гу ћа. При се ти мо се, је дан 
од нај ве ћих у исто ри ји, ако не и нај ве ћи зло чин про тив чо веч но сти је сте 
онај ге но цид ни, угра ви ран у суд би ну аме рич ких ста ро се де ла ца. Ако је 
реч о на шем на ро ду, уо чи ће се да се де ша ва „исто то са мо ма ло друк чи је”. 
Ме ђу тим, ни по ред та квих гну сних мон стру о зно сти спро ве де них у де ло, 
она фи на ли ни ја ко ја нас спа ја са до сто јан стве ном про шло шћу о ко јој 
мо же мо да го во ри мо са ди вље њем мо жда је из бле де ла, али ни је се из бри
са ла. Оти сак вре ме на на гри за ду го ве ков ни на ци о нал ни ка мен на стао у 
сја ју не ма њић ке сла ве, али он по сто ји још увек као те ме љац.4 Ње го во 
оспо ра ва ње пред ста вља исту ону гну сну же љу да се угу ши уз лет ко ји 
нам ње го ва чвр сти на да је, а ко ја се огле да у по след њем зна ку па три о
ти зма у ње го вом пра вом сми слу ре чи. 

Про тив овог бри са ња по бу нио се, нео бич но или пак не, је дан од при
пад ни ка ста ро се де лач ке аме рич ке кул ту ре, Деј вид Иглеј (Da vid Yea gley), 
из пле ме на Ко ман чи. За свог жи во та об ја вио је низ тек сто ва5 у ко ји ма 
из ра жа ва жал и прав до љу би вост због јед ног на ро да на Бал ка ну. При па

1 http://www.ba de a gle.co m/2011/07/24/mar kobaj ce tacyberter ro ristonfa ce bo ok/. 
2 http://www.ba de a gle.co m/2008/07/29/ser bianpa tri otsno tul tra na ti o na lists/. 
3 http://www.no vi po lis.rs /sr /do si je/29697/la vi rintsr bi ja.html. 
4 На ову те му вре ди по гле да ти текст Не ма ње Ђу ки ћа „Мар ги на ли је о Бал

ка ну” у јун ској све сци Ле то пи са Ма ти це срп ске из 2015. го ди не. 
5 http://www.ba de a gle.co m/?s=Bush+in+Al ba nia&x=13&y=7. 



919

да ти, та ко бли ско, ре чи ма ко је су из не те из ње го вог пе ра, са мо је по се би 
част и при ви ле ги ја. Из тих тек сто ва не са мо да из ве ја ва са о се ћај ност 
већ се оста вља ути сак ис кре не бли ско сти и род бин ског са у че сни штва 
у но ше њу му ке и пат ни штва. Спо зна ја ове по ве за но сти по бу ђу је пи та ње 
ње ног рас по зна ва ња. У че му је срод ност на ро да ко је је ло ми ла не ми ло
срд на суд би на? До кле се жу не про ник ну те ве зе?

На рав но, ако се го во ри о по ве за но сти, не из о став но би би ло про го
во ри ти и о Цр њан ском. Ње го ва истин ска те жња да при са је ди ни вред но сти 
ду ха по је ди нач ног са ко лек тив ним иден ти те том ко смо са из ра жа ва се 
већ пре во ђе њем ја пан ске и ки не ске ли ри ке. У њој је са чу ва на древ на 
му др ост и мо ти ви по кре та ча ду хов не је дин стве но сти. Ме ђу тим, осна жи
ва ње ду ха про на ла зи ће се и у по е зи ји Ин ди ја на ца. Мар гот Астр ов ће у 
ан то ло ги ји ста ро се де лач ких Аме ри ка на ца6 ин фор ма тив но из ре ћи не ке 
од де та ља бит них за ову те му. Јед на од њих од но си се на њи хов до жи вљај 
ре чи. Та ко ће нам ра све тли ти да је ве за из ме ђу ре чи и де ла ња уско стег
ну та и да они сто је ли цем окре ну ти јед но пре ма дру гом. Реч је по че так 
све га, не за ви сни ен ти тет, су пер и ор ни ји и од бо го ва. Реч по ве зу је и уну
тра шњи свет чо ве ка са спо ља шњим објек тив ним, али је при о ри тет онај 
ин ди ви ду ал ни, су бјек тив ни, ко ји по ла зи од чо ве ка. Са ма реч у кон так ту 
је са ми шљу, па пре ма то ме ми сао, увек про ис те кла из не ког кон сти ту
тив ног еле мен та ре чи, фор ми ра ствар ност у ко јој се на ла зи чо век, во де
ћи ра чу на о то ме да по сто ји уни вер за лан си стем вред но сти ван ње га 
са мог. На тај на чин, објек тив ни свет има ће са мо пре мо шћу ју ћу коп чу 
са уну тра шњим све том чо ве ка, док ре ал ност не по ста вља усло ве, јер чо
ве ко ва свест ства ра сли ку о њој на осно ву свог би ћа. 

За то је би ло вр ло ва жно уте ме љи ти чо ве ка на истим вред но сти ма. 
Ства ра ње ми то ва из ра жа ва них кроз пе сме или кра ће лир ски ин то ни ра не 
тек сто ве има ће за циљ да са чу ва свет и чо ве ка у ње му, не пре кид но се 
осла ња ју ћи на искон ски дух и све ти по че так. На тај на чин древ ни чо век 
има ин те гри са ну ве зу са сна гом при ро де и уни вер зу ма. Ин ди ја нац осе
ћа се бе као део тог ства ра лач ког сто же ра, не пре кид ног рит ма ко смо са. 

Реч је и се ме из ко јег ра сте пер ма нент но об на вља ни дух чо ве ка 
чи је се са зре ва ње мо же пра ти ти кроз ње гов жи вот ни про цес ста ре ња. 
Ово је вр ло слич но ан тич ком по и ма њу ста ре ња7, пре ма ко јем се ста рост 
пер ци пи ра као жељ но оче ки ва ни ко нач ни ис ход ду го трај ног са зре ва ња. 
За Ин ди јан ца, реч омо гу ћа ва раст, не ку вр сту спрем но сти да се чо век 
ра ста ви од сво је лич но сти као спо знај не кон стан те и да се по све ти ду хов
ном би ћу у се би и на тај на чин об но ви. 

Исто та ко, онај ко сво ју кул ту ру по све ти пој му ре чи мо ра да уме да 
це ни и ти ши ну. Ти ши на је, та ко ђе, од раз ду хов не сна ге. Ме ђу тим, оно 

6 Ame ri can In dian Pro se and Po e try, ed. by Mar got Astrov, Ca pri corn Bo oks 
Edi tion, New York 1962. 

7 О то ме ви ше у тек сту http://www.no vi po lis.rs /blog/29128/ume cesta re nja.html. 
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су штин ско зна че ње ти ши не из гу би ло се у бу ци мо дер ног све та. Аме рич
ки ста ро се де о ци при ме ћу ју авер зи ју европ ског чо ве ка пре ма ти ши ни. 
За раз ли ку од ње га, ин ди јан ско де те мо ра ће да по ха ђа прак тич ну на ста ву 
уве жба ва ња ти хо ва ња. Мо ра ће да бу де спрем но да ис ку си раз не ва ри
јан те ти ши не и уса мљи ва ња. У по ме ну тој ан то ло ги ји на во ди се чак да 
ин ди јан ска кул ту ра има пре ци зан од нос пре ма пој му ко му ни ка ци је. 
Ко му ни ка ци ја ни ка да не за по чи ње слу чај но, ни од че га, и во ди се ра чу на 
о ко ли чи ни из не се них ре чи. У њи хо вом слу ча ју, ко му ни ка ци ја мо ра да 
са др жи па у зу при ли ком од го ва ра ња са го вор ни ка. Ти ши на је знак по што
ва ња, а у пле ме ну Ла ко та има чак ве ће зна че ње не го са ма реч.

По тре ба мо дер ног све та да ча вр ља или не при ме ре но бр бља без сра
ма и та ко пре кра ћу је се би вре ме, за на ше спо ми ња не ста ро се де о це пред
ста вља вр сту стра ха од пра зни не ко ју свет као та кав има. Ин ди ја нац не 
раз у ме тај бег од са мог се бе и ства ра ње ја за, пра зни не оцр та не у ви ду 
ме те жа из ме ђу чо ве ка и све та. За Ин ди јан ца, све око ње га по се ду је ду шу. 
Но ћу, он чак мо же да осе ти глас свог пре тка ко ји до ла зи по пут бла гог 
ве тра или зву ка цврч ка. Деј вид Иглеј ће у јед ном од сво јих тек сто ва по
све ће них Ср би ји из ре ћи да ње го ва „ду ша зја пи у овом про ло му ре ал но
сти”, а та ре ал ност, ка ко он ка же, оти ма Ко со во ко је је „на ро чи то по ље, 
са по себ ним зна че њем за Ср бе”. Он бол и до сто јан ство ко је осе ћа кроз 
бли ску ви зи ју сво јих пре да ка пре по зна је у срп ском на ро ду. Исти тај зјап 
пре по знат у су че ља ва њу мо дер ни зо ва ног са све том Ин ди ја на ца, кроз 
не ке дру ге при ме ре, спо ми ња ће се у пред го во ру ан то ло ги је. 

Оно што се још чи ни ве о ма ва жним је сте сан ко ји Ин ди ја нац до
би ја као тај ну. Сан је чу вар сна ге ду ха и до каз је нат при род не сна ге, а сви 
они про из и ла зе из древ не ан тич ке тра ди ци је. Та се тра ди ци ја по ја вљу је 
у на шем сну и да је нам мо ти ва ци ју да је об но ви мо та ко што ће мо об на
вља ти са ме се бе. Али и сан је, као и са ма реч ко ја га че сто опе ва, миљ ко
ви ћев ски бли зу зна че ња смр ти. Мла да смрт у ди му бо ји шта ја ча је од 
же ље да се умре оро ну ло у ста ро сти. Ова кве смр ти че сто су пра ће не 
пе смом, не са мо код Ин ди ја на ца већ и код на ших вој ни ка. При се ћа ње 
на во ди на суд би ну 1300 ка пла ра8, мла дих срп ских ђа ка ко ји пре од ла ска 
на бо ји ште пе ва ју пе сму ис пра ћа ња у смрт. Пе сма је не рет ко би ла при
сут на у по след њим са ти ма жи во та и све до чи ла о за ди вљу ју ћој са мо кон
тро ли код ин ди јан ских пле ме на у тим тре ну ци ма. Она је озна ка чи сте 
ду ше и ве ре у бли ста ву искон ску су тра шњи цу оног ко ји ги не. Не ке од 
њих оди шу јед но став но шћу и при бра но шћу и за бе ле же не су у по ме ну
тој књи зи по е зи је аме рич ких Ин ди ја на ца: „Ми рис смр ти / при ме ћу јем 
ми рис смр ти / бли зу мог те ла.”9 Или: „Они ће ме од ве сти ку ћи / ду хо ви.”10 
Ови рат ни ци би уса мље ни пе ва ли бо го ви ма да им по ка жу да ли је овај 

8 http://ve li ki rat.vi gim na zi ja.ed u.rs /?pa ge_id =294. 
9 Ame ri can In dian Pro se and Po e try, 49. 
10 Исто. 
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жи вот ко ји жи ве био до вољ но вред но ван.11 С тим у ве зи, не сме се за бо
ра ви ти на не ке од пе са ма Цр њан ског слич не те ма ти ке, по пут „Ди ти рам
ба”, где се осе ћај смр ти су че ља ва са од го вор но шћу жи ве тра ди ци је кроз 
ти трај гу са ла у вој ни ку, па су му и смрт и пе сма бли ски ји од пре да је 
ко јом би уни штио не свој жи вот већ сво је соп ство – ми слив ши при том 
и на цар ство не бе ско: „На ша је суд ба ур ли ком мре ти / охо ло стра шно по 
гор ју. / Пе ва ти, гла сно ра за пе ти, / по сте њу, кр шу и бор ју: / Да је жи вот 
за слу ге част, / и над ве сео гњи ли свет / ви тла ти се бе смр ти у по част, / 
као стег кр вав и свет. / Стег ди чан бу на и уби ца. / О ро де ти си иза бра ник 
њин. / Клек неш ли жи во ту по ни зна ли ца / ни сам ви ше твој син.”12 Исто 
та ко, ста ро се де лач ки го вор мр твом је нео бич но из ра жа јан и ни ма ло не 
од зва ња опро штај но и за вр шно, већ сја ји при пре мом за не ко бо ље ме сто: 
„Са да на овај дан пре ста јеш да ви диш све тлост да на. / Ми сли са мо на 
оно што је до бро. / Не мој да ми слиш ни на шта бес ко ри сно. / Мо раш да 
ми слиш све вре ме на оно што је до бро. / Оти ћи ћеш и жи ве ћеш са на шим 
не ћа ком. / И не раз ми шљај ло ше о сво јој по ро ди ци. / Ка да кре неш да нас 
да их на пу стиш не смеш ми сли ти са жа ље њем на њих. / И не освр ћи се за 
њи ма. / И не осе ћај се ло ше што гу биш овај при зор све тло сти да на. / (...) 
Мо раш увек ми сли ти ле по. / Да нас је по след њи пут да при чам са то бом. 
/ Са да ћу пре ки ну ти раз го вор, мој ро ђа че.”13 Ова хра бра из др жљи вост 
бу ди дир љи вост, а по ка зу је су шти ну оно га што нај ва жни је, би ти по све
ћен до бр ом. Јед на од пе са ма из Ан то ло ги је ки не ске ли ри ке Цр њан ског 
слич но го во ри: „До бар сам пре ма до бри ма / до бар сам и пре ма они ма, 
/ ко ји ни су до бри: / јер је жи вот до бро. / До бар сам пре ма вер ни ма / до
бар сам и они ма / ко ји ни су вер ни: / јер је жи вот вер ност.”14 У це ло сти 
свог бо ра вље ња мо ра да пре вла да до бро, да би до би ло мо гућ ност да се 
обра ти. Та ко ђе, јед на од пе са ма по све ће на је при ро ди и на ис точ њач ки 
на чин од ра жа ва ре флек си ју искон ског: „На иви ци све та / ра сте све тлост. 
/ Успон од га ја све тлост. / Са мо та мо тај дан сви ће / ши ре ћи пре ко ноћ.”15 
С тим у ве зи сто ји јед на од пе са ма из пре во да Цр њан ског: „Као мач, ре ка 
је пре се кла пла ни ну Чу. / Тај чун од зла та ту до ле, на ре ци... / Не. То је 
Ме сец, ко ји се ди же...”16 Иви ца све та и ре ка ко ја пре се ца пла ни ну је су 

11 Да ви ди мо, је ли ства ран,
Да ви ди мо, је ли ства ран,
Овај жи вот ко ји жи вим?
Ви бо го ви, ко ји бо ра ви те сву где,
Да ви ди мо, је ли ства ран,
Овај жи вот ко ји жи вим? (Исто, стр. 109)

12 Ми лош Цр њан ски, прир. Ми ли вој Не нин, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
2011, 45.

13 Ame ri can In dian Pro se and Po e try, 151.
14 Ан то ло ги ја ки не ске ли ри ке, прир. и прев. Ми лош Цр њан ски, „Б. Ку кић” 

– Гра дац, Бе о град – Ча чак 2004, 11.
15 Ame ri can In dian Pro se and Po e try, 202.
16 Ан то ло ги ја ки не ске ли ри ке, 16.



922

хо ри зонт ко ји ме ша оно што се де ша ва ло и што ће се де ша ва ти. Пре ки
ну ти дан до но си све тлост не ко ме дру гом, но бу ду ћи да је тај дру ги исто 
што и онај ко ји га по сма тра, све тлост је јед на ко по све ће на обо ма, без 
об зи ра на то што је она ван чул ног до ма ша ја. На тај на чин, ни је нео бич но 
да срп ски бол бу де и бол јед ног Ин ди јан ца. 

Нео бич но је да ми о то ме ни шта не зна мо. А би ло би крај ње вре ме 
да поч не мо да се о то ме бри не мо.

Лу на ГРА ДИН ШЋАК




