
674

С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ЗРЕ ЛОСТ ЈЕ СВЕ

Иво Ан дрић нас је учио да оби ље жа ва ње зна чај не го ди шњи це 
не ко га пи сца има сми сла ако му се об ја ве са бра на или иза бра на 
дје ла, ако му се по сре ћи но ва књи га, или се – пре да ва њи ма, на
уч ним ску по ви ма и кри тич ким мо но гра фи ја ма – осви је тли ње го во 
дје ло. Све дру го је днев на пје на.

Пје сни ку Рај ку Пе тро ву Но гу по сре ћи ло се све то за јед но о 
се дам де се тој го ди шњи ци жи во та: три из да ва ча – „Обод ско сло во”, 
„Хер це го ви на из да ва штво” и „Штам пар Ма ка ри је” – об ја ви ла су 
Иза бра на де ла Рај ка Пе тро ва Но га у се дам узор но опре мље них и 
уре ђе них књи га.

Не гдје око пје сни ко вог ро ђен да на и Све то га Ва си ли ја Остро
шког и Твр до шког, „Пра во слав на реч” из Но вог Са да об ја ви ла је 
но ву пје снич ку књи гу Рај ка Пе тро ва Но га опо ми њу ћег, по ста по
ка лип тич ног на сло ва: Пре ко пе пе ла.

А не што ра ни је, о Ду чи ће вим Бла го ви је сти ма, у Ду чи ће вом 
ми лом Тре би њу, о Ду чи ће вим ве че ри ма по е зи је, у из да њу Ин сти
ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да и Ду чи ће вих ве че ри 
по е зи је из Тре би ња, по ја вио се ре пре зен та ти ван збор ник ра до ва 
По е ти ка Рај ка Пе тро ва Но га као де вет на е ста књи га у ни зу „По е
тич ка ис тра жи ва ња” на про јек ту Ин сти ту та за књи жев ност и умет
ност ко ји ис тра жу је по е ти ке срп ских пје сни ка два де се то га ви је ка.

Зре лост је све, ре ћи ће Но го, ми сле ћи и на Шек спи ра, у на сло
ву и у по ен ти сво је исто и ме не пје сме, али је још љеп ши и зна чењ ски 
ви ше знач ни ји, Но гу бли жи, пр ви стих дру ге стро фе:

Зре лост је смрт ко ја спа ва.

До и ста је у том зна ку ра на и по зна зре лост Рај ка Пе тро ва Но га.
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Си ро чад ра но и бр зо до зри је ва ју на ро ди тељ ској смр ти, па та 
смрт, те смр ти, спа ва ју и бу де се у Но го вим сти хо ви ма:

Има ли смо ко ли бу у ко ли би нож
(...)
Пу ше вје тар ле де ни кроз шаш и ро гож
На по ду је мај ка а у мај ци нож
(...)
Под зе мљи цом Пе тар на не бу му дом
Нас ће чу ват вје тар и по о чим гром.

Но го се већ дје те том увје рио у исти ни тост и чул ну про вјер
љи вост сво јих бу ду ћих сти хо ва – у бли скост дје те та и смр ти; у гил
га ме шов ску исти ни тост њи хо ву – при је не го што је мо гао и слу ти ти 
да по сто ји Еп о Гил га ме шу:

Не про бу ђе ни у дје те ту ча му ју пип ци смр ти.

„У гу стој успа ван ци на из во ри ма Ле те”, док га „ли же / бео 
је зи чак смр ти” и „док па ху љи це ле те”, на стао је је дан од нај стра
шни јих ка тре на на ше но ви је ли ри ке ко јим се из ра жа ва пра зни на 
сво га ти је ла и осје ћа ње по дво је но сти име на и ти је ла; осје ћа ње ду
бо ке пра зни не, оту ђе но сти се бе од сво га име на, се бе од се бе, од 
сво га пра зног и бо ле сног ти је ла, док сви јест у вру ћи ци ла га но тр не 
и сво ди се на та нак зрак:

Све че шће би ва та ко у ме ни не ма ме не
И пра зан бу нар те ла од је ку је ми ту ђе,
Ја шап нем сво је име а оно у ме бле не
Не по зна је ме ваљ да па не ће да уђе.

Си ро че ће се у тре бињ ском или не ве сињ ском си ро ти шту – 
Не ве си ње – си ње – иње – већ дје те том су сре сти са смр ћу дру гог 
си ро че та, дје ча ка, од мах у со би до се бе:

У до му, до ме не, у со би број де вет
Кре вет број де вет пре стао да ди ше
(...)
Умо тан у пр љав чар шав,
Крај ме тле и ла во ра ли је па гла ва
До но гу бо ца. (...)

И то се зо ве Но го ва „Успа ван ка”. Оту да и стих:
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На ше се успа ван ке ко ту жба ли це чу ју.

Или као ту жба ли це и лир ске мо ли тве за јед но, да се спо ме не
мо нај лир ски је мо ли тве у срп ској по е зи ји, ка ко је Но го ву пје сму 
„Нек па да сни јег, Го спо де” оци је нио Иван В. Ла лић, не сум њи во 
дух нај ве ће ком пе тен ци је у овој обла сти:

Нек па да сни јег Го спо де
Из сје ћа ња по очи ма
Спа вај те шум ске ја го де
Све мо је с ва ма по чи ма.

У три осме рач ка ка трен чи ћа ста ла је та на ша нај лир ски ја и 
нај јед но став ни ја пје сма мо ли тва у ко јој је Но го оства рио Ра ич ко
ви ћев ок си мо рон ски пје снич ки иде ал са вр ше не сло же не јед но став
но сти, ка ко га је ла пи дар но опи сао Ни ко ла Ми ло ше вић.

Пје сник је хо да ју ћи ке но таф сво јих нај бли жих, ко ји не ма ју 
гро ба ни би ље га; са мо свје сни ке но таф ко ји го во ри сти хо ве вра
ћа ју ћи се ку ћи „по же ра ви цу ре чи”:

Твој гроб сам ко га не маш што шо бо ће и зве чи.

Ле де на ко шу ља и пла ви ча ста ко шу љи ца сне га про вла чи се 
кроз Но го во пје сни штво као успо ме на на јед ну гра нич ну си ту а ци ју 
– на смр за ва ње у дје тињ ству – све до „Не ве сињ ског ико но ста са”, 
ка да ће је Но го ви дје ти на по ги ну лом је дин ку, вој ни ку чи ји лик 
сви је тли на зи ду, ико но ста су по ги ну лих је ди на ка.

У че му је тај на ра не Но го ве зре ло сти? Има ли – а ви ди мо да 
има – то пје ва ње о свом „слу ча ју” и сво ју уни вер зал ну ди мен зи ју?

Све су то са ми уни вер зал ни ар хе ти по ви о ко ји ма Но го пје ва, 
пре ло мље ни кроз лич ни до жи вљај и свој „слу чај”: ар хе тип уви јек 
уни вер зал ног дје тињ ства, ар хе тип мај ке, оца, ку ће, ра зо ре ног до ма, 
ар хе тип си ро че та из ло же ног злу и до бру. И, на рав но, ра но ис ку
ство смр ти, ро ди тељ ске и дјеч је. Оту да та из вор на сна га Но го ве 
„лич не” по е зи је; та ње на дво стру кост: пје ва ње о свом пр вом и 
при мор ди јал ном бо лу ко ји нас се ду бо ко ти че, јер пре ко ар хе ти па 
жи ви у на ма; јер је то и наш, људ ски, уни вер зал ни бол.

Цио лир ски спјев Не ти кај у ме је сте јед но ви ше гла сје мр твих. 
Опје ва ју ћи стећ ке и пре но се ћи сим бо ле са њих у сти хо ве, Но го у 
тим гро бо ви ма на ла зи свој лир ски осло нац у тра ди ци ји и бра ни 
ту тра ди ци ју од оти ма чи ње и осва ја ња. За то је за по хва лу овом 
из да њу Но го вих Иза бра них де ла што се на омо ти ма књи га на ла зе 
сти ли зо ва ни кр сто ли ки мо ти ви са сте ћа ка. Но го се по ла сто ље ћа 
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на днев ној сце ни бо ри за те сим бо ле. Том књи гом – Не ти кај у ме 
– Но го се свр стао ме ђу пје сни ке кул ту ре.

Због све га ре че ног се Но гов стих:

Стих је што и плат но бо ла ном дој чи ну

при ма као жи вот но и пје снич ко ис ку ство. Сти хо ви ма се, као уми
ру ћи Дој чин плат ном, уте жу пје снич ке ре чи:

Да се на ше ста ре ре чи не раз ми ну.

А Дој чин је ју нак ко ји се бо ри с ду шом, ко ме се стра уте же 
ко сти да се не раз ми ну, ка ко би по лу мр тав успио да од бра ни град 
Со лун и сво ју част. Дој чин је, ка ко га пје сник ви ди, „утег ну ти 
мр твац”:

Ту још увек има оног че га ни је
Утег ну ти мр твац ту мо же да са ња.

Но го ва до зре ла ме та фо ри ка смр ти пре шла је, ево, у сфе ру ме
та по ет ског.

Но гу су се по сре ћи ле мно ге из у зет не пје снич ке сли ке, ме та
фо ре и по ре ђе ња. Ис та ћи ће мо са мо два сти ха у ко ји ма су ју тро, 
од но сно ноћ, по ре ђе ни са ша пом зви је ри:

А ју тро бо со ко ти гро ва ша па
(...)
Но ћи ме ка ша по зве ри при та је не.

Но го је пје сник „ве ре очај ни ка”. Дав но је на пи сао пје сму с 
овим на сло вом, а у њој су ова два, по ма ло за ту ре на, а та ко нео п
ход на и ду бо ка сти ха, сро че на као пи та ње:

Је ли љу бав оно што из сун ца си ја
Кад и по след ње се уто чи ште сру ши?

Ње му се он да при род но по сре ћио онај стих ко ји се да нас до
жи вља ва као да је из гла ве „ци је ла на ро да”:

Ни је све про па ло кад про па ло све је.

Та кав стих је мо гао ка за ти и сво јим име ном овје ри ти са мо 
пје сник ду бо ке зре ло сти и ду бо ко тра гич ног осје ћа ња сви је та. 
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Та кви сти хо ви на ста ју по што се до так не дно и во де у уна му нов ску 
„лу ду на ду”.

Но го је дао свој до при нос срп ском сти ху и рит му, срп ској 
вер си фи ка ци ји. Он је ство рио је дан тип члан ко ви тог сти ха ко ји 
ни је смо сре ли у срп ској по е зи ји про ши рив ши сти хо твор не мо ћи 
срп ског је зи ка. Уто ли ко је бо ље што је тај тип сти ха за зво нио у 
двје ма из ван ред ним пје сма ма. Ри јеч је о пје сма ма „Зре ло жи то Ви
лов до ле бо си о че пла ви” и „Тро пар у два гла са” и о члан ко ви том 
че тр на е стер цу – 4+4+6:

Зре ло жи то // ви лов до ле // бо си о че пла ви
(...)
Ти ја мај ко // над уз гла вљем // Ши ра од не бе са.

Па жњу за вре ђу је и је дан тип два на е стер ца, са ста вље ног од 
сед мо сло жног и пе то сло жног од сјеч ка, при че му овај пр ви има 
сла бу це зу ру по сли је че твр тог сло га:

Два су ћу ка: ту ли ла // оба не вољ на
Две ће мо ме: оста ти // обе без до ма.

Ри јеч је, да кле, о пје сни ку ко ји раз ми че мо гућ но сти срп ско га 
сти ха и је зи ка; ко ји отва ра но ве рит мо твор не мо гућ но сти срп ско га 
сти ха и је зи ка; ко ји отва ра но ве рит мо твор не мо гућ но сти гра де ћи 
но ви тип сти ха.

Ова Иза бра на де ла пред ста вља ју Рај ка Пе тро ва Но га и као 
про зног пи сца, од но сно као мај сто ра по ет ске про зе. Та ква про за је 
Је чам и ка ло пер, ко ју ми сма тра мо из ван ред ним лир ским по ет ским 
ро ма ном. То је ро ман о по ро ди ци – о оцу, мај ци, си ро ча ди и до му 
ко га не ма. Ро ман и ње го ва по е зи ја се ме ђу соб но освје тља ва ју и на 
нео би чан на чин до пу ња ва ју. Он у под тек сту има ве ли ки по ет ски 
ро ман аме рич ког пи сца То ма са Вул фа: По гле дај дом свој, ан ђе ле. 
А бли зак је и про зи Бо ри са Па стер на ка и Да ни ла Ки ша:

...Пје вао си да нож за тр паш.
Од та да си рас ци је пљен на оно га ко ји па ти и ово га ко ји се 

сје ћа. И са иви це сје ћа ња ово чу па. И не би ли се на шао, из гу бљен.
(...)
Жу ти се Пе шов до. У до лу шу шти је чам. У јеч му цр ве не бул ке. 

Око ку ће не вен и ка ло пер. У ку ћи су ви бо си ок за гре да ма.
О из гу бље ни, и ве тром опла ки ва ни, ду ше, вра ти се.
У је чам и ка ло пер сје ћа ња.



679

Књи га За пи ши то, Рај ко је сте књи га из ван ред них, по не кад 
вр хун ских пор тре та, из ме ђу ко јих из два ја мо пор трет Ћа ми ла Си
ја ри ћа као из у зет но оства ре ње. Лич на и књи жев на по ро ди ца за
окру жу ју је дан сви јет при сно сти.

У дру гој књи зи про зе је Но гов „ре мо ар” С ме не на уштап, 
књи га у осно ви о чо вје ко вим не по чин стви ма, ме ђу ко ји ма је не
по чин ство ко смич ких раз мје ра бом бар до ва ње Ср би је. На ње ном 
по чет ку и у ње ној по ен ти на ла зе се ре че ни це:

Ај, ко ли ко си не по чин ста ва по чи нио, чо ве че. Ка ко си се рас
ко шно обру као.

Дру ги дио књи ге су Но го ве бе сје де, ски ну те с ра чва сто га је
зи ка. Но го је дух по бу не и не при ста ја ња. Онај ко је у лир ској рас
пра ви са Го спо дом, онај ко пред Не дре ма ним Оком во ди ар хе тип ски 
ста ро за вјет ски Јо вов ди ја лог по ку ша ва ју ћи да про бу ди Ство ри те ља 
из дре ме жа у од суд ним тре ну ци ма срп ске исто ри је, ну жно је у 
рас ко лу и раз ми ри ца ма са чо вје ком ко ји се рас ко шно обру као.

Мно го је бол ног и дра ма тич ног, мно го свје до че ња о ужа си ма 
у двје ма Но го вим књи га ма про зе.

Но го ва есе ји сти ка, књи жев на кри ти ка и на у ка о књи жев но сти 
је сте Но гов го вор о по е зи ји, а сва ки пје сни ков го вор о по е зи ји је сте 
и го вор о вла сти тој по е зи ји и по е ти ци. Чак и он да ка да пје сник 
ци ти ра дру го га. Та ко је чак и са Но го вом књи гом о Скен де ру Ку
ле но ви ћу: ту је, из ме ђу оста лог, ри јеч и о со не ту; о мо гућ но сти ма 
ду гог сти ха у со не ту и ње го вим огра ни че њи ма. А го вор о Скен
де ру Ку ле но ви ћу и о со не ту уви јек при зи ва и Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
ко ји је, иа ко мла ђи, суд бин ски пре лом но ути цао на Ку ле но ви ћев 
по вра так со не ту и ко ји је био у мно го че му ори јен тир Рај ку Пе тро
ву Но гу – са мо су мај ка и Ра ич ко вић на зе мљи пан дан сун цу на 
не бу у Но го вој по е зи ји:

Да зна мо да се не да – тад за кри чао је птић
С не ба га сун це гле да са зе мље Ра ич ко вић.

За то ће мо ово из ла га ње за вр ши ти она ко ка ко је Рај ко Пе тров 
Но го отво рио за са да сво ју нај но ви ју књи гу: Пре ко пе пе ла; ци та том 
из по ет ског ро ма на Рај не ра Ма ри је Рил кеа За пи си Мал теа Ла у ри-
са Бриг са:

Пи сао сам сти хо ве. Ах, али сти хо ви ма то ли ко ма ло по сти же
мо кад их пи ше мо ра но. Тре ба ло би че ка ти и ску пља ти сласт це лог 
свог жи во та, и то по мо гућ но сти ду гог жи во та, па би смо он да, 
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са свим при кра ју, мо жда би ли ка дри да на пи ше мо де сет ре да ка 
ко ји су до бри. (...)

Тре ба се мо ћи се ћа ти (...). Тре ба има ти успо ме не.

Ке сте но ви су у Ули ци ди вљих ке сте но ва – у Бе мо вој ули ци 
– у Ра ним ја ди ма Да ни ла Ки ша, по сје че ни и не ста ли јер ни су 
има ли спо соб ност сје ћа ња; јер ни су има ли успо ме не.

Да кле, зре лост је све.
Ових се дам Но го вих књи га Иза бра них де ла до жи вља ва мо 

као се дам кр сти на зре лог жи та из Ви ло во га до ла ко је ми ри шу на 
је чам, ка ло пер и су ви бо си ок.

Зре ло жи то, Ви лов до ле, бо си о че пла ви.*  

* Реч при ли ком пред ста вља ња Иза бра них де ла Рај ка Пе тро ва Но га, у 
Све ча ној са ли Скуп шти не гра да Бе о гра да, 23. ок то бра 2015. го ди не.




